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UCHWAŁA Nr IV/41/03 
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU 

 
z dnia 22 lutego 2003r. 

 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowicach. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Chmielniku 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Drodze położonej we wsi Piotrkowice 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 262 
nadaje się nazwę Ulica Graniczka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Wójc k i
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UCHWAŁA Nr V/34/03 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie zmian w Statucie Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,  
poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001 Nr 129, 
poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984), art. 18 ust. 1, 
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,  
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co na-
stępuje: 
 

§ 1. W Statucie Powiatowej i Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Opatowie stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/167/2001 Rady 
Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2001r. w 
sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami.” 

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 
1592 z późniejszymi zmianami.” 

3) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o ra-
chunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694).” 

4) w § 4 ust. 1 wyrazy „Zarząd Miasta i Gminy” 
zastępuje się wyrazami „Burmistrz Miasta i 
Gminy.” 

5) w § 9 wyrazy „Zarząd Miasta i Gminy w Opa-
towie” zastępuje się wyrazami „Burmistrz Mia-
sta i Gminy Opatów.” 

6) w § 15 wyrazy „Zarządu Miasta i Gminy w 
Opatowie” zastępuje się wyrazami „Burmistrza 
Miasta i Gminy Opatów.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mia-
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sta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
 
 

733 
 

UCHWAŁA Nr V/35/2003 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2  

pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806),  
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64,  
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i  
Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 20, poz. 
170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000r.  
Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001r. Nr 72, 
poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, 
poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 1541, poz. 1792,  
z 2003r. Nr 7, poz. 79) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatowie stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/150/2000 Rady Miejskiej w Opa-
towie z dnia 25 października 2000r. w sprawie na-
dania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Opatowie, wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami)”. 

2) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148)”. 

3) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4 Zadania wynikające z ustawy z dnia  
24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. 
Nr 42, poz. 371 z późniejszymi zmianami)”. 

4) w § 10 ust. 2 wyrazy: „Zarządu Miasta w Opa-
towie” otrzymują brzmienie: „Burmistrza Mia-
sta i Gminy Opatów”. 

5) w § 10 ust. 3 wyrazy: „Zarząd Miasta i Gminy 
Opatów” otrzymują brzmienie „Burmistrz Mia-
sta i Gminy Opatów”. 

6) w § 11 ust. 2 wyrazy: „Zarząd Miasta i Gminy 
w Opatowie” otrzymują brzmienie „Burmistrza 
Miasta i Gminy Opatów”. 

7) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„Ośrodek używa podłużnej pieczątki o treści: 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Opatowie 
27-500 Opatów 
ul. Plac Obrońców Pokoju 34 
tel/fax (015) 8 682-648. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Kierowni-

kowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, a 
nadzór nad jej wykonaniem zleca się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Opatów. 

 
§ 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i 
Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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UCHWAŁA Nr V/40/03 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 
 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia  
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r.  
Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372), art. 18 ust. 2 
pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 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 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Opa-
towie ustala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się zasady usytuowania na tere-
nie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych w sposób następujący: 
1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych prze-

znaczonych do spożycia poza miejscem sprze-
daży a także sprzedaż i podawanie napojów al-
koholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży może odbywać się w pla-
cówkach usytuowanych nie bliżej niż 50 me-
trów od obiektów kultu religijnego, szkół i in-
nych placówek światowo-wychowawczych i 
opiekuńczych, obiektów zajmowanych przez 
organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, 
dworca autobusowego i przystanków komuni-
kacji PKS, na parkingach. 

2) odległość o której mowa w pkt. 1 mierzy się w 
ciągu komunikacyjnym pieszym liczonym od 
wejścia do placówki handlowej lub gastrono-
micznej prowadzącej sprzedaż napojów alko-
holowych do wejścia do obiektów wymienio-
nych w pkt. 1. 

3) przy punktach prowadzących sprzedaż napo-
jów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży tj. gastronomicznych mogą być two-
rzone „ogródki piwne” jedynie jako integralne 
części tych punktów. 

 
§ 2. Sprzedaż napojów alkoholowych nie 

może być prowadzona:  
a) w punktach handlowych i gastronomicznych 

nie związanych na stałe z gruntem, 
b) w przyczepach campingowych, kontenerach, 
c) w punktach handlowych i gastronomicznych, 

w których sprzedaż odbywa się przez okienko 
(z wyjątkiem sklepów nocnych), 

d) w handlu obwoźnym. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/100/2000 Ra-

dy Miejskiej w Opatowie z dnia 23 marca 2000r. w 
sprawie określenia zasad usytuowania na terenie 
Gminy Opatów miejsc sprzedaży napojów alkoho-
lowych i warunków sprzedaży tych napojów. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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UCHWAŁA Nr V/41/03 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Opatów na rok 2003”. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 153, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 68  3017  Poz. 735 
 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 41 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) Rada 
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Gminie Opatów na rok 2003” stanowiący za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/41/03 
Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów  

na 2003 rok 
 
Rada Miejska w Opatowie zgodnie z obowiązkiem 
wynikającym z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r.  
Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) zwanej dalej 
ustawą uznaje za konieczne podjęcie działań zwią-
zanych z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych zmierzających do zmniejszenia 
rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz 
zwiększenia zasobów niezbędnych do pokonywa-
nia już istniejących problemów. 
Działania ązane z p ą i rozwiązywa-zwi rofilaktyk
niem problemów koholowych ejmują nastę- al ob
pujące zadania: 
1. Zwiększenie d ności pomoc peutycz-ostęp y tera

nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, która realizowana będzie poprzez: 
1) Podejmowanie przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania roblemów Alkoholowych P
w Opatowie czynności zmierzających do 
orzeczenia i zastosowania wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku pod-
dania się lec niu  zakładzi  lecznictwa ze w e
odwykowego. 

2) kursów specjali-Finansowanie szkoleń i 
stycznych dla k ry działającej zakresie ad w 
lecznictwa odwykowego oraz profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3) Współpraca z Poradnią Odwykową w Opa-
towie w zakresie działalności naprawczej i 
leczniczej oraz f nansowan e dodatkowych i i
zajęć terapeutycznych dla p jentów Po-ac
radni uzależnionych od alkoholu. 

4) Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w 
Ostrowcu Ś iętokrzyskim w zakresie o-w  d
datkowych zadań związanych z działalno-
ścią profilaktyczną. 

2. , tUdzielenie rodzinom  w k órych występują 
problemy alkoholowe, pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
prz nie realizowane będzie ed przemocą w rodzi
poprzez: 
1) Finanso  szkoleń i kosz jazdu na wanie tów do

szkolenia dla członków Gminnej Komisji 
Rozw ywania Problemów lkoholowych iąz   A
w ramach profilaktyki, rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, zjawiskiem prze-
mocy w rodzinie. 

2) Dofinansowanie działalności świetlic socjo-
terapeutycznych dla członków rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu. 

3) ów terapeutycznych Finansowanie program
i psychokorekcyjnych dzieci i m dzieży z ło
rodzin z problemem alkoholowym, w ra-
mach różnych form spędzania wolnego 
czasu, m.in. w postaci kolonii i zimowisk 
obrazów terapeutycznych oraz zajęć poza-
lekcyjnych  .

4) Współdziałanie z policją, prokuraturą, pra-
cownikami socjalnymi, pedagogami szkol-
nymi, pracownikami służby zdrowia w za-
kresie udzielania profesjonalnej pomocy 
ofiarom przemocy e strony osób uzależ-z  
nionych od alkoholu. 

5) Przeprowadzanie i sfinansowanie spotkań 
informacyjnych o zjawisku przemocy w ro-
dzinie. 

3. Pro ziałalności in-wadzenie profilaktycznej d
formacyjnej i edukacyjnej a w szczególności 
dla dzieci i młodzieży obejmującej: 
1) anie i finansowanie programów organizow

edukacyjnych i profilaktycznych trening 
umiejętności komunikowania się, asertyw-
ność dla dzieci i młodzieży, a także dla ich 
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wychowawców - realizowanych na terenie 
szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych, 

2) organizowanie i finansowanie kursów oraz 
programów edukacyjnych i profilaktycz-
nych dla rodziców dotyczących dostarcza- 
nia wiedzy i rozwijania umiejętności roz-
mawiania z dziećmi na temat alkoholu, 
narkotyków,  i problemów -tytoniu alkoho
lowych, realizowanych na terenie gminy. 

3) ga  i anwspieranie or nizacyjne fin sowe dzia-
łań podejmowanych przez lokalne koalicje 
trzeźwościowe, np. organizowanie lokal-
nych imprez rozrywkowych i sportowych 
dla młodzieży, których celem będzie krze-
wienie trzeźwości i abstynencji  oparciu o w
pisemny program zajęć profilaktycznych, 

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi 
i Kościołe Katolickim, kreująca i upo-m 
wszechniająca zdrowy styl życia, zdrowa al-
ternatywa, mająca na celu promocję zdro-
wia i propagowanie trzeźwych obyczajów, 

5) ego systemu informacji prowadzenie stał
na temat działań podejmowanych na tere-
ni gminny na zecz profilaktyki i rozwią-e  r
zywania problemów alkoholo ych,  w

6) prowadzenie lokalnych i regionalnych 
kampanii edukacyjnych na ematy związa-t
ne z profilaktyką problemów alkoholo-
wych, współudział w ogólnopolskich kam-
paniach medialnych dotyczących tej pro- 
blematyki, 

7)  finansowanie literatury fachowej z zakresu
profilaktyki antyalkoholowej, broszur, pla- 
katów dla instytucji, osób pr nyc  i szkół, aw h

8) zagospodarowanie czasu wolnego, wska-
zanie pozytywn zorców osobowych ych w
poprzez: 
a) wspieranie inicjatyw związanych z or-

ganizowaniem czasu wolnego od na-
uki: festyny, koncerty, konkur  sy

b) udostępnienie sal gimnastycznych, remiz 
OSP, klubów wiejskich, osiedlowych, 

9) prowadzenie kontro osiadają-li punktów p
cych zezwolenia na sprzedaż dawanie i po
napojów alkoholowych pod kątem speł-
niania wymogów ustawy o wychowaniu   w
trzeźwości, 

10) opi zwo-niowanie wniosków o wydanie ze
leń na sprzedaż i podawanie napojów al-
koholowych. 

4. iałaln jWspomaganie dz ości instytuc i, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych w szczególności 
poprzez: 
1) sowe oraz edu-wsparcie materialne i finan

kacyjne dla organizacji pozarządowych, 
które spełniają kryteria określane w ra-

mach gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
realizują zgodnie ze swoim statutem zada-
nia z zakres rofilaktyki i r iązywania u p ozw
problemów alkoholowych, 

2) wsparcie materialne i finansowe działalności 
Klubu Aktywnego Abstynenta „ŁUKAWA” w 
Opatowie. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naru-
sze hniem przepisów określonyc  w art. 131 i  
art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wystę-
pow wanie przed sądem  charakterze oskarży-
ciel ne ,  wa publicz go które realizowane będą  
szczególności poprzez: 
1) Podejmowanie przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
we współpracy ze Strażą Miejską i Policją 
działalności kontrolnej i interwencyjnej w 
stosunku do osób prawnych i fizycznych 
łamiących ustawowy zakaz reklamy napo-
jów alkoholowych. 

2) Podejmowanie przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
we współpracy ze Strażą Miejską i Policją 
działalności kontrolnej  interwencyjnej w i
stosunku do przedsiębiorców handlujących 
napojami alkoholowymi. 

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Opatowie zwana dalej komi-
sją g i realizuje zadania w szcze ólnośc w zakre-
sie: 
1) współpracy przy kons uowaniu projektu tr

gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywaniu problemów alkoholowych, 

2) prowadzenie działalności opiniodawczej 
oraz kontroli przestrzegania warunków 
sprzedaży, podawania i sprzedawania na-
pojów alkoholowych, 

3) prowadzeni  profilaktycznej ziałalności in-a d
formacyjnej i edukacyjnej, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, 

4) podejmowania czynności zmierzających do 
orzeczenia zastosowanie wobec osoby o 
uzależnionej od alkoholu obowiązku pod-
dania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, 

5) iwspomaganie działalności nstytucji, sto-
warzyszeń i osób fizycznych, służącej roz-
wiązywaniu problemów alkoholowych, 

6) ino , wudzielania rodz m  którym występują 
problemy alkoholowe pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochro-
ny przed przemocą w rodzinie, 

7) o nzwiększenia d stęp ości pomocy terapeu-
tycznej i r habi acyjnej d os b uzależ-e lit la ó
nionych od alkoholu, 
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7. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia 

członków Gminnej komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: 
1) Członkom Komisji przysługuje wynagro-

dzenie za udział w posiedzeniu Komisji w 
wysokości 90 zł brutto (słownie: dziewięć-
dziesiąt złotych) oraz za udział w pracach 
zespołów konsultacyjnych (przeprowadza-
nie rozmów sobami uzależnionymi od z o

alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych) w wysokości 50 zł 
brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za 
każdorazowy udział w ww. czynnościach. 

2) Podstawę do naliczania wynagrodzenia, o 
którym mowa w ppkt. 1) stanowi podpis na 
liście obecności prowadzonej przez sekre-
tarza Komisji oraz protokoły z przeprowa-
dzonych rozmów. 

 
Doch adań określonych w Gminnymody i wydatki na realizację z  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2003r. 
 
Dział 851 rozdział 85154 
Plan 135.000 zł Wydatki 175.815 zł 

Wydatki zostały zwiększone wg planu o kwotę 
40.815 zł - jest to kwota niewykorzystana w 2002r. 
a została ujęta w budżecie na rok 2003. 

 
Lp. Zadanie Kwota 
1. Świetlica szkolna socjoterapeutyczna „Nasz Mały Dom” w Opatowie 6.000  
2. Świetlica socjoterapeutyczna przy Parafii Św. Marcina w Opatowie 6.000 
3. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią 35.000 
4. Działalność Klubu Aktywnego Abstynenta „Łukawa” w Opatowie 14.000 
5. Wydatki związane z Izbą Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim 8.400 
6. Opinia lekarza biegłego w kierunku uzależnienia 5.000 
7. Zakup materiałów edukacyjnych: broszur, literatury fachowej, plakatów 8.000 
8. Programy profilaktyczne, spektakle dla dzieci i młodzieży 26.195 
9. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SPZZOP w Opatowie 6.000 

10. Poradnia Uzależnień przy SPZOZ w Opatowie 6.000 
11. Działalność remiz OSP, klubów wiejskich, osiedlowych, sal gimnastycznych 16.000 
12. Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.720 
13. Szkolenia dla Gminnej Komisji i Organizacji Współpracujących 8.000 
14. Rozmowy lnterwencyjno-motywujące dla osób uzależnionych od alkoholu 2.500 
15. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GKRPA 4.500 
16. Konkursy profilaktyczne w szkołach 6.500 
17. Programy socjoterapeutyczne dla Klubu Aktywnego Abstynenta „Łukawa” 2.000 
18. Przeprowadzenie i sfinansowanie spotkań informacyjnych o zjawisku przemocy w rodzinie 3.000 
19. Inne zadania z zakresu profilaktyki wynikłe w roku 2003 3.000 
20. Razem 175.815 
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UCHWAŁA Nr 
KIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

V/45/03 
RADY MIEJS

 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Samorządowy Inspektorat Oświaty w Opatowie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 3 pkt 3  

i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148), 
art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i  
Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, 
poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 2759, Nr 162, poz. 
1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,  
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 
1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i 
 

Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, 
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 
2003r. Nr 6, poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h.) 
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 153, poz. 1271, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co 
następuje: 
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§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2003 ro-
ku jednostkę budżetową - Samorządowy Inspektorat 
Oświaty w Opatowie zwany dalej „Inspektoratem”. 
 

§ 2.1. Funkcję likwidatora powierza się Kie-
rownikowi Samorządowego Inspektoratu Oświaty 
w Opatowie. 

 
2. Do obowiązków likwidatora należy w 

szczególności dokonanie inwentaryzacji mienia 
Inspektoratu. 

 
§ 3.1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu 

likwidowanego Inspektoratu zostanie przekazane 
szkołom publicznym prowadzonym przez Gminę 
Opatów. 

 
2. Zadania Inspektoratu zostaną przejęte przez 

szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Opatów. 

3. W zakresie stosunków pracy pracowników 
Inspektoratu stosuje się art. 231 kodeksu pracy. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 
§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzysk  iego.

 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Prze odniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski w
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UCHWAŁA Nr V 6/4 /2003 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie utworzenia Z Szkół Nr 1 w Opatowie. espołu 

 
Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z 

art. 58 ust. 1, ust. 2, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
1996r. Nr 67, poz. 325 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. 
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, 
poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 
136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 505, Nr 104, poz. 
1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. 
Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002r.  
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 
1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 1683), 
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h.) 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 153, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) po uzyskaniu 
pozytywnych opinii Rad Pedagogicznych łączo-
nych szkół Rada Miejska w Opatowie uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2003 roku 

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2 
zwany dalej „Zespołem”, który powstaje z połą-

czenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie i 
Gimnazjum Nr 1 w Opatowie. 
 

§ 2. Obwód Zespołu obejmuje obwód Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Opatowie i Gimnazjum Nr 1 
w Opatowie. 

 
§ 3. Organizację Zespołu określi Statut, uchwa-

lony odrębną uchwałą. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym tWojewództwa Świę okrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 68  3021  Poz. 738 i 739 
 

738 
 

UCHWAŁA Nr V/47/2003 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie. 

 
Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z 

art. 58 ust. 1, ust. 2, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
1996r. Nr 67, poz. 325 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. 
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, 
poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 
136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 505, Nr 104, poz. 
1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. 
Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002r.  
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 
1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 1683), 
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h.) 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 153, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) po uzyskaniu 
pozytywnych opinii Rad Pedagogicznych łączo-
nych szkół Rada Miejska w Opatowie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2003 roku 
Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Kopernika 30 
zwany dalej „Zespołem”, który powstaje z połą-
czenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie im. 

Partyzantów Ziemi Opatowskiej i Gimnazjum Nr 2 
w Opatowie. 
 

§ 2. Obwód Zespołu obejmuje obwód Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Opatowie i Gimnazjum Nr 2 
w Opatowie. 
 

§ 3. Organizację Zespołu określi Statut, uchwa-
lony odrębną uchwałą. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 
§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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UCHWAŁA Nr IV/23/2003 
RADY GMINY W ŁAGOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łagowie na rok 2003. 

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

pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 z późniejszymi zmianami), art. 49, 52, 109, 
110, 111, 116, 124, 126, 128 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U.  
Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy w Łagowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w 
wysokości 9561754 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wy-
sokości 9158229 zł z tego: 
a) wydatki bieżące  8224409 zł 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne  - 4818763 zł 
- dotacje  - 27860 zł 
- wydatki na obsługę długu publicznego  

  - 119190 zł 
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  -  

b) wydatki majątkowe  - 933820 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 
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§ 3. Nadwyżkę w kwocie 403 525 zł przezna-
cza się na: 
- spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w 

kwocie  403 525 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat 
zobowiązań w kwocie 403525 zł w celu realizacji 
planowanych kwot rozchodu budżetu zgodnie z 
załącznikiem nr 3. 

 
§ 5. Ustala się wydatki na finansowanie wie-

loletnich programów inwestycyjnych zgodnie z 
załącznikiem nr 4a. 

 
§ 6. Ustala się plan przychodów FOŚiGW w 

kwocie 3 500 zł i wydatków 3 500 zł zgodnie z zał. Nr 8. 
 
§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla innych 

podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 
§ 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  - 817817 zł 
- wydatki w kwocie  - 817817 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2. 
 

§ 9. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewi-
dziane wydatki w wysokości 60 000 zł. 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zacią-
gnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów 
wartościowych na pokrycie występującego w cią-
gu roku budżetowego deficytu budżetu w wysoko-
ści 1 000 000 zł. 

 
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do doko-

nywania przeniesień planowanych wydatków w 
ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

 
§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 50 000 zł i wydatki na realizację zadań okre-
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 50 000 zł. 

 
§ 3. poważnia się Wójta Gminy do loko-1 U

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

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi G im ny. 
 
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
obowiązuje od 1 stycznia 2003r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński 

 
Załączniki do uchwały Nr IV/23/2003 
Rady Gminy w Łagowie 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetowe 

 
W tym  

Dział Rozdział § Wykonanie 
w 2002r. 

Plan  
na 2003r. 

Dochody związane z realizacją 
zadań administ. rząd. i innych 

zadań zleconyc stawą h u

Dochody związane z  
realizacją zadań wspólnie  

z innymi jednostkami  
samorządu terytorialnego 

Dochody związane z realizacją 
zadań wynikających z  
porozumień między 

jednostkami samorządu  
terytorialnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 
700 70095 084  20000    

  083 43524 45000    
  046 66641 70000    
  047 2905 2905    
  049 26900 37000    

R-m Dz. 700  139970 174905    
750 75011 201 43500 45470 45470   

 75023 075 13250 20000    
R-m Dz. 750  56750 65470 45470   
751 75101 201 1017 1037 1037   
R-m Dz. 751  1017 1037 1037   
756 75615 031 309554 411363    

  032 16743 16728    
  033 31903 36587    
  034 1465 1465    

R-m   359665 466143    
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 75616 031 145906 80000    
  032 285382 341352    
  033 3419 10742    
  034 87505 88000    
  035 11008 12000    
  036 3412 4000    
  043 81036 138140    
  091 6569 9000    

R-m   624237 683234    
 75618 041 42718 70000    
  050 59326 80000    

R-m   102044 150000    
 75621 001 341756 355835    
  002 4890 5000    

R-m   346646 360835    
R-m Dz. 756  1432592 1660212    
758 75801 292 4164053 4446922    

 75802 292 2050560 2164383    
 75805 292 220186 169491    

R-m Dz. 758  6434799 6780796    
801 80101 049 20684 25000    

 80113 083 300 1500    
 80195 203 21981 12279    

R-m Dz. 801  42965 38779    
853 85313 201 19520 21392 21392   

 85314 201 501050 493050 493050   
 85316 201 70279 79459 79459   
 85319 201 81611 88848 88848   
 85395 083 1415 3500    

R-m Dz. 853  673875 686249 682749   
851 85154 048 55012 50000    
R-m Dz. 851  55012 50000    
854 85404 069 12660 15000    

 85495 203 1293 745    
R-m Dz. 854  13953 15745    
900 90015 201 134038 88561 88561   
R-m Dz. 900  134038 88561 88561   

 Ogółem  8984971 9561754 817817   

 
cznik Nr 2 Załą

 
Wydatki budżetowe 

 
Symbol Wydatki 

Bieżące w tym 

Lp. Nazwa 
Dział Rozdział Ogółem 

Razem 

Wynagro-
dzenia i 

pochodne 
od płac 

Dotacje Obsługa 
długu 

Z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji 

Majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Wydatki na zadania własne   8340412 7406592 4693293 27860 119190  933820 
1 Rolnictwo 010  685202 55202     630000 
 Izby   rolnicze  01030 5202 5202      
 Pozostała działalność  01095 680000 50000     630000 

2 Transport i łączność 600  432437 272437     160000 
 Drogi publiczne i gminne  60016 432437 272437     160000 

3 Turystyka 630  5000 5000      
 Zad upow niania w zakresie szechnia a tu-

rystyki 
 

63003 5000 5000 
     

4 Adm ja inistrac publiczna 750  1471285 1471285 1082989     
 Rady Gmin  75022 46800 46800      
 Urzę n dy Gmi  75023 1379485 1379485 1057989     
 Poz iałal ść ostała dz no  75095 45000 45000 25000     

5 Obs gu cznegługa dłu  publi o 757  119190 119190    119190  
 Obsługa papie krerów wartościowych dy-

tów i ożycz ednost orzp ek j ek sam ądu 
terytorialnego  75702 119190 119190    119190 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 Różn zee rozlic nia 758  60000 60000      
 Rezerwy ogólne i celowe  75818 60000 60000      

7 Bezpiec eństw ubliczne chrz o p  i o ona 
przeciw ożarop wa 754  53200 53200 11200     

 Ochotnicze straże pożarne  75412 53200 53200 11200     
8 Oświata i wychowanie 801  4579179 4479179 3127370 27860   100000 
 Szkoły podstawowe  80101 2683713 2683713 1933421    100000 
 Gimnazja  80110 1440471 1340471 926963     
 Dowoż ie uczni  do szen ów kół  80113 155000 155000 35000     
 Zesp ekonomiczno-a racyoły dminist jne 

szkół  80114 109739 109739 91310     
 Oddzia  klas „0 w przedszkolach i ły ” szko-

łach podstawowych  80104 190256 190256 140676 27860    
9 Ochron zdrowa ia 851  50000 50000      
 Przeciw ziałanie lkoholizd  a mowi  85154 50000 50000      

10 Opi czn  eka społe a 853  59000 59000 11000     
 Zasi oc aturz ałki i pom  w n e oraz skł dki na 

ubezpieczenie społeczne zdrowotne  85314 35000 35000      
 Ośrodki pomoc łeczny spo ej   85319 10000 10000      
 Dod zkan we atki mies io  85315 2000 2000      
 Pozo iał ć stała dz alnoś  85395 12000 12000 11000     

11 Edu iek howawckacja op a wyc za  
Świe oltlice szk ne 854 

 
85401 

442999 
312999 

442999 
312999 

373625 
273675     

 Prze ez k s 0 dszkola b la  85404 130000 130000 99950     
12 Gos  k alna i a podarka omun ochron śro-

dowiska 900  287292 243472 39938    43820 
 Oczyszczanie miast i wsi  90003 187292 143472 39938     
 Ośw uli ców i dietlenie c, pla róg  90015 100000 100000     43820 

13 Kult ch dziedzic arodura i o rona twa n o-
wego 921  70604 70604 47171     

 Biblioteki  92116 58604 58604 47171     
 Dom ki y, świe by y ośrod kultur tlice, klu  92109 12000 12000      

14 Kult zn ort ura fizyc a i sp 926  12000 12000      
 Pozo iał ć stała dz alnoś  92695 12000 12000      

II Wydatki na zadania zlecone   817817 817817 125470     
1 Administracja publiczna  750  45470 45470 45470     
 Urzę w  dy Woje ódzkie  75011 45470 45470 45470     

2 Urz zeln ch Or właędy Nac y ganów dzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 751  1037 1037      

 Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej kontroli i ochrony prawa  75101 1037 1037      

3 Oświata i wychowanie 801  12279 12279      
 Pozostała działalność  80195 12279 12279      

4 Edukacyjna opieka wychowawcza  854  745 745      
 Pozostała działalność  85495 745 745      

5 Opieka społeczna  853  682749 682749 80000     
 Zasiłki i pomoc rze oraz składkiw natu  

na ubezpieczenie społeczne zdrowotne  
85313 
85314 

21392 
493050 

21392 
493050      

 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wycho-
wawcze   85316 79459 79459      

 Ośrodki pomocy społecznej  85319 88848 88848 80000     
6 Gospodarka komunalna i ochrona śro-

dowiska 900  88561 88561      
 Oświetlenie ulic, placów i dróg  90015 88561 88561      

Ogółem   9158229 8224409 4818763 27860 119190  933820 
 

Załącznik nr 3 
Przychody i rozchody budżetu 

 
Lp.                                                                     Przychody Kwota 
1 N t ubiegłych (§ 957)  . adwyżka z la
2 P rzedaży papierów wartościowy h w w e 1. rzychody ze sp c yemito anych prz z j.s.t. (§ 9 1, § 931) 
3 P ch pożyczek i kredytów na rynku krajow 52. rzychody z zaciągnięty ym (§ 9 )  
4 P kredytów udzie h z udżetu. rzychody ze spłat pożyczek i lonyc  b  (§ 951)  
5 P dniej - § 941, bezpośredniej - § 942)  . rzychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośre
6. W żnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynika-olne środki jako nadwyżka środków pienię

jąca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) 

 

Razem przychody  
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Rozchody  
1 S życzek długoterminowy 92. płaty kredytów i po ch (§ 9 )  
2 W wych (§ 971, § 982). ykup papierów wartościo   
3 U u k d  . dzielone z budżet  pożyczki i re yty ( 991)
4. Lokaty (§ 994) 

403525 

Razem rozchody 403 525 

 
Załączn  

Wydatki na inwestycje roczne 
 

ik Nr 4
 

Wysokość wydatków w roku budżetowym 
w tym: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka  
or yjna ganizac

realizuj a prograąc m 
lub ująckoordyn a 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 
Łączne 
nakłady 

finansowe dochody 
własne dotacje 

kredyty i 
pożyczki 

środki z 
innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 
1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo-

ści Piotrów - Wiśniowa 
 10 1095 5 000 000 250 000  1 000 000 3 471 250 

2 Budowa ujęcia wody w Łagowie i wodo-
ciągu dla miejscowości Czyżów i Sędek 

 10 1095 3000000 150000    

3 Rozbudowa wodociągu w Małacentowie  10 1095 1037000 230000   807000 
4 Modernizacja dróg:         
 droga Łagów, Sędek Wola Wąkopna odci-

nek w Czyżowie 
 600 60016 320000 160000   160000 

 droga Piotrów Zagościniec         
5 Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej 

w Łagowie z przeznaczeniem na wielo-
funkcyjn kompleks oś iatowo-wychoy w -
wawczy 

 

801 80110 5000000 100000   100000 
6 Sporządzenie planu przestrzennego zago-

spodarowania Gminy Łagów cz. II 
 900 90003 143820 43820    

 Ogółem    17500820 933820   4538250 

 
Za cznik 4a 

na wieloletnie programy inwestycyjne 
 

łą
 

Wydatki 

Lp. 
Program jego cel i zadania  

(zadania inwestycyjne) 

Jednostka  
organizacyjna 

reali ogramzująca pr  
lub ko dynującor a 
jeg anie o wykon

Okres  
realizacji 
programu 

Łączne  
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydat  ków 

w 2003 

Wysokość 
wydatków  

w 2004 

Wysokość 
wydatków  

w 2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo-

ści Piotrów - Wiśniowa 
 2 lata 5000000 250000 278750  

2 Budowa Ujęcia wody w Łagowie i wodo-
ciągu dla miejscowości Sędek Czyżów 

 3 lata 3000000 150000 2500000 350000 

3 Rozbudowa wodociągu w Małacentow  ie  1 rok 1037000 230000   
4 Modernizacja dróg: 

- droga Łagów - Sędek - Wola Wąkopna 
odcinek w Czyżowie  

- droga Piotrów Zagościniec 

 1 rok 320000 160000   

5 Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej 
w Łagowie czeniem na wielo-z przezna
funkcyjny kompleks oświatowo-wycho-
wawczy 

 3 lata 4000000 100000 3000000 2900000 

6 Sporządzenie planu przestrzennego zago-
spodarowania Gminy Łagów część II 

 2 lata 143820 43820 100000  

 Ogółem   17500820 933820 6878750 4150000 
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Załącznik Nr 5 
 

w i wydatków zakładów budżetowych 
 

Plan przychodó

w zł 
Dotacje z budżetu W tym 

Lp. Nazwa zakładu 
budżetowego 

Dział 
rozdział 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

1.01.2003r. 

Przychody 
przedmiotowa 

celowa na 
in estycje w

Wydatki 

wydatki na 
wynagrodzenia 

i składniki 
naliczane od 
wynagrodzeń 

wydatki 
inwestycyjne 

wpłata 
do  

budżetu 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

31.12.2002r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
           
            
           

 
Załąc  znik Nr 6

 
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 

 
w zł 

W tym W tym Lp. Nazwa gospodarstwa  
pomocniczego 

Dział 
rozdział 

Przychody 
dotacje d z bu żetu 

Przeznaczenie 
dotacji 

Wydat  ki
wpłata o b d udżetu 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

       

 
Załącz  

 
chodów i wydatków środków specjalnych 

 
w zł 

nik Nr 7

Plan przy

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Stan na 
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan na  
koniec roku 

1 2 3  4 5  
1. 
 

      

 
ą  

 
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych 

 

Zał cznik Nr 8

w zł 

Lp. Dział  
rozdział 

Nazwa środka Stan na 
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan na  
koniec roku 

1 2 3  4 5  
1. 900/90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
2769 3500 3500 2769 

  Razem 2769 3500 3500 2769 

 
łąc 9 

 
cji dla innych podmiotów w 2003 roku 

 

Za znik Nr 

Wykaz dota

Lp. Dział 
rozdział 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) 

1 2 3 4 5 
 801 § 259 - Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół i innych 

placówek oświatowo-wychowawczych 
27860 wypłata wynagrodzeń wraz z po-

chodnymi 
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740 
 

UCHWAŁA Nr IV/24/2003 
RADY GMINY W ŁAGOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profil ozwiązy b ycaktyki i R wania Pro lemów Alkoholow h  

w 2003 roku. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. i art. 42 ustawy  dnia 8 arca 1990 roku o 1 z m
samorządzie gm nym jednolity z 001 roku in  (tekst 2
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U.  
Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.): 
 

§ 1 inn gram Profilak-. Przyjmuje się Gm y Pro
tyki i Rozw blem holowych wiązywania Pro ów Alko  
roku 2003 stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. ykonanie chwały p wierza się Wój-W u o  
towi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: liński Z. Zwo

 
Załącznik do uchwały Nr IV/24/2003 
Rady Gminy w Łagowie 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
Gminny Program ych na rok 2003  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholow

 
Szacunkowy zakres problemów alkoholowych na terenie gminy Łagów 

 
Obliczono na podstawie danych statystycz-

nych udostępnionych przez P stwową Agencję ań
R zywania Problemów Alkoholowych skalę o wz ią  
problemów w gminie Łagów. 
W ogólnej liczbie mieszkańców 7.500 osób około 
3 % stanowią osoby uzależnione od alkoholu co 
czyni 226 osobową grupę alkoholików. W otocze-
niu alkoholików żyje około 5 % osób dorosłych co 
stanowi w gminie Łagów grupę 377 osób doro-
słych i amą grupę dzieci (377). Z tej grupy taką s
dzieci jących w alkoholikówwzrasta  rodzinach  
przyjdzie  świetlicy socjoterapeutycznej 15 % i do
bę ie ą-dz  to grupa około 56 dzieci. Wśród osób żyj
cych alkoholi świadcza przemo-z kami około 2/3 do
cy co stanowi 250 osób. 

Około tkich ców ije 7 % wszys  mieszkań  gminy p
szkodliwie (  nie oznacza icia o cechac uzależ-co  p h 
nienia) w gminie stanowi to grupę 250 osób. około 
Jak wynika z danych Państwowej Agencji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych obniża się wiek 
inicjacji alkoholowej - w grupie 12-13-latków 80 % 
młodzieży zna smak alkoholu. Około 20 % młodzie-
ży w wieku 14-17 lat upija się od czasu do czasu. 
Wśród młodzieży panuje przekonanie, że piwo nie 
jest alkoh Około 85 zedawcó da-olem.  % spr w sprze
je alkoh , ty em ł o. ol nieletnim m sposob amiąc praw
Dane te oznaczają równie że dorośli nie wspo-ż, 
magają m ieży w podejmowaniu zji w łodz decy
sprawach nencji. Ważnym problem stat-absty em o
nich lat jest branie narkotyków przez młodzież 
szkolną również w gminie Łagów. 

 
Inne problemy wynikające z nadużywania alkoholu 

 
W 2002  policja brała udział w 134 interwen-roku
cjach domowych, w których d-przyczyną było na
uż anie lkoholu. W Izbie Wytrzeźwień zatrzy-yw  a
m no 44 bya  oso . 
Zatrzymano 24 raw dowody rejestracyjne oraz 17 p
jazdy kierowców po spożyciu alkoholu. 
W gminie Łagów znajduje się 4 szkoły podstawo-
we, 3 szkoły podstawowe prowadzone przez sto-

warzyszenia, oraz jedno Gimnazjum, w którym 
uczy s wię 359 ucznió . 
W szkołach e łącznie 93 nauczycieli. pracuj
W gminie a pu s p   liczb nktów przedaży na ojów al-
koholowych wynos znie z tymi, które i 32 a łąc
sprzedają również piwo jest ich 38 co oznacza, że 
jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na około 
200 mieszkańców. 
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W gminie czynny jest Punkt Konsultacyjny dla 
osób z problemami alkoholowymi, oraz grupa AA, 
jej uczestnicy spotykają się jeden raz w tygodniu, 
uczestniczy około 8 osób. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wpłynęło w 2002 roku 13 wniosków 
z czego 6 skierowano do sądu, 8 osób zostało 
przebadanych przez lekarza. 

 
W 2003 roku planuje się realizację następujących działań wynikających z ustawy o wychowywaniu  

w trzeź ci: woś
 

Preliminarz wydatków na rok 2003 - (plan podziału wydatków) 
 

Zadania szczegółowe wynikające  
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Zadania do realizacji Razem 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu. 

Wsparcie działalności grupy AA  
Wyposażenie i remont lokalu klubu  
Doposażenie w pomoce i sprzęt komputerowy  
Stałe dyżury terapeuty. 

8.500 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy psycho-
społecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Zorganizowanie punktu konsulta jnego dla ofiar przemocy w rodzinie. cy
Przeszkolenie i stałe dyżury pracownika komisji alkoholowej w zakresie udzie-
lania pomocy (prawnej i  alkoholowej i innej minimalizującej skutki choroby  
przemocy w rodzinie).  
Zwiększenie dostępności ocy psychologicznej dla rodziców dzieci i mło-pom
dzieży z rodzin alkoholowych.  
Pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych. 

4.000 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej, w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży 

Edukacja społeczna  
Publikowanie artykułów w prasie lokalnej nt. choroby alkoholowej. 
Prelekcje i pogadanki o tematyce uzależnień.  
Kampanie o tematyce antyalkoholowej.  
Profilaktyczne programy informacyjne wpływające na zmianę postaw, pro-
mocja zdrowego stylu życia. 
Utworzenie sieci świetlic środowiskowych na terenie gminy. 
Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach świetlic 
środowiskowych.  
Zagospodarowanie czasu wolnego, kreowanie pozytywnych wzorów osobo-
wych - organizacja festynów, koncertów, konkursów, dofinansowanie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego.  
Partycypacja w kosztach działalności profilaktycznej prowadzonej przez Izbę 
Wytrzeźwień 

15.700 

4. Wspomaganie działalności instytucji, sto-
warzyszeń i osób fizycznych, służącej roz-
wiązywaniu problemów alkoholowych.  

Organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze non profit takich 
jak Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia, Dzień bez przemocy i innych.  
Wspieranie działań Policji związanych z rozwiązywaniem problemów alkoho-
lowych.  
Wspieranie działań stowarzyszeń mających na celu profilaktykę uzależnień.  
Współfinansowanie wypoczynku, wycieczek, rajdów dla dzieci ze środowisk 
zagrożonych demoralizacją i degradacją społeczną a zwłaszcza środowisk 
alkoholickich. 

10.000 

5. Podejmowanie interwencji w związku z 
naruszeniem przepisów dotyczących re-
klam  i promocji napojów alkoholowychy  
(art. 13) sprzedaży, podawania i spożywa-
nia napojów alkoholowych (art. 14 i 15) 
oraz występowanie przed sądem w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego. 

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Opiniowanie pozwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
S edawcózkolenia dla sprz w napoi alkoholowych. 

1.000 

6. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 

Szkolenia członków komisji alkoholowej 
Gromadzenie ofert progr  ds. roz-amów i akcji profilaktycznych i posiedzenia
patrywania ofert. 
Rozmowy edukacyjno-motywacyjne z osobami zgłoszonymi na leczenie odwy-
kowe 
Badanie przez specjalistę w przedmiocie uzależnienia. 
Podnoszenie kwalifikacji i udział w konferencjach. 
Doposażenie w niezbędne pomoce, sprzęt i artykuły biurowe. 
Wynagrodzenie dla praco ługującego GKRPA. wnika administracyjnego obs

7.200 

 Razem 50.000 
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UCHWAŁA Nr IV/23/03 
RADY GMINY W RADKOWIE 

 
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. 

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

oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 
1996 roku z późniejszymi zmianami), art. 52,  
art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 
późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w 
wysokości 3.506.049 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 

 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w 

wysokości 3.716.049 zł z tego: 
a) wydatki bieżące - 3.032.320 zł w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
1.839.394 zł, 
wydatki na obsługę długu - 20.000 zł, 

b) wydatki majątkowe - 683.729 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w 
kwocie 210.000 zł są przychody pochodzące z: 
- kredytów i pożyczek - 300.000 zł, w tym: 

przychody w kwocie 210.000 zł przeznaczy się 
na pokrycie występującego deficytu 
budżetowego, przychody w kwocie 90.000 zł 
przeznaczy się na pokrycie rozchodów 
związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów. 

Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane 
według paragrafów określających ich rodzaj 
zestawione są w załączniku Nr 3. 
 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do 
zaciągania długu w kwocie 300.000 zł i spłat 
zobowiązań w kwocie 90.000 zł zgodnie z 
załącznikiem  
Nr 3. 
 

§ 5. Ustala się wydatki na finansowanie 
inwestycji w roku budżetowym zgodnie z 
załącznikiem Nr 4. 
Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich 
programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem 

wydatków na finansowanie poszczególnych pro-
gramów zgodnie z załącznikiem Nr 4 a. 
 

§ 6. Ustala się plan przychodów FOŚiGW w 
kwocie 200 zł i wydatków w kwocie 1.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
 

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego ustawami: 
- dochody w kwocie - 454. 539 zł,  
- wydatki w kwocie - 454.539 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 
 

§ 8. Ustala się: 
rezerwę budżetową w kwocie 16.000 zł. 
 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do 
zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji 
papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego 
deficytu do kwoty 50.000 zł. 

 
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

 
§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 25.000 zł i wydatki na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych w 
kwocie 25.000 zł. 

 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do 

lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę. 

 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy. 
 
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: K. Błaut 
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Załączniki do uchwały Nr IV/23/03 
Rady Gminy w Radkowie 
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody 

 
W tym: 

Lp. Dział 
klasyfikacji 

Źródła dochodów wg paragrafów Plan na 2003 

Dochody 
związane z 

realiz. zadań 
administr. 
rządowej 

i innych zadań 
zlec. ustawami 

Dochody 
związane z 

realiz. zadań 
wspólnych z 
innymi jedn. 
samorządu 

terytorialnego 
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 165.000   
  § 096 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 162.000   
  § 083 - wpływy z usług 3.000   

2 700 Gospodarka mieszkaniowa 88.000   
  § 083 - wpływy z usług 38.000   
  § 084 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 50.000   

3 750 Administracja publiczna 23.530 18.530  
  § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie 

18.530 18.530  

  § 045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.000   
  § 083 - wpływy z usług 3.000   

4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

432 432  

  § 201 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 

432 432  

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej 

778.102   

  § 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych 161.421   
  § 002 - podatek dochodowy od osób prawnych 1.500   
  § 031 - podatek od nieruchomości 285.000   
  § 032 - podatek rolny 192.400   
  § 033 - podatek leśny 56.781   
  § 034 - podatek od środków transportowych 6.000   
  § 035 - karta podatkowa 8.000   
  § 036 - podatek od spadków i darowizn 2.000   
  § 041 - wpływy z opłaty skarbowej 15.000   
  § 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000   
  § 048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25.000   
  § 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000   

6 758 Rożne rozliczenia 1.969.408   
  § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 1.969.408   
  część oświatowa 1.187.282   
  część podstawowa 708.847   
  część rekompensująca 73.279   

7 801 Oświata i wychowanie 17.334 4.334  
  § 083 - wpływy z usług 13.000   
  § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

własnych zadań bieżących gmin 
4.334 4.334  

8 853 Opieka społeczna 343.243 342.243  
  § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
§ 083 - wpływy z usług  
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
własnych zadań bieżących gmin 

338.499 
 

1.000 
3.744 

338.499 
 
 

3.744 

 
 

9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32.000   
  § 083 - wpływy z usług 32.000   

10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89.000 89.000  
  § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom  
§ 631 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 

59.000 
 

30.000 

59.000 
 

30.000 

 
 

  Ogółem: 3.506.049 454.539  
 

kredyt - 210.000 zł. 
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Załącznik Nr 1 a 
 

Dochody gminy na 2003 rok wg źródeł 
 
Dochody 
I. Podatki i opłaty  - 540.181 zł 

1. Podatek rolny  - 192.400 zł 
2. Podatek od nieruchomości  - 285.000 zł 
3. Podatek leśny  - 56.781 zł 
4. Podatek od środków transportowych  

  - 6.000 zł 
II. Udziały w podatkach  - 162.921 zł 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych  
  - 161.421 zł  

2. Podatek dochodowy od osób prawnych  
  - 1.500 zł 

III. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy  
  - 30.000 zł 
1. Wpływy z karty podatkowej  - 8.000 zł 
2. Podatek od spadków i darowizna - 2.000 zł 
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych  

  - 20.000 zł 
IV. Dochody z tytułu opłaty skarbowej  - 15.000 zł 
V. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd 

Gminy  - 322.000 zł 
1. Wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca 

pochodzenia zwierząt oraz wpływy z ło-
wiectwa  - 3.000 zł 

2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej (wpłaty ludności na bu-
dowę wodociągu)  150.000 zł 

3. Wpływy z mienia komunalnego, najem lo-
kali, sprzedaży mienia komunalnego, dzier-
żawy  - 101.000 zł 

4. Wpływy uzyskane za wydane zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu z tytułu działalności 
gospodarczej  - 25.000 zł 

5. Odsetki od nieterminowych wpłat zobo-
wiązań podatkowych  - 5.000 zł 

6. Wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w 
przedszkolu i szkole  - 32.000 zł 

7. Usługi opiekuńcze  - 1.000 zł 
8. Wpłaty dotyczące administracyjnej czyn-

ności urzędowej  - 2.000 zł 
9. Prowizja od zakupionych znaków skarbo-

wych  - 3.000 zł 
VI. Subwencja ogólna  - 1.969.408 zł 

część oświatowa  - 1.187.282 zł  
część podstawowa  - 708.847 zł  
część rekompensująca  - 73.279 zł 

VII. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 
zleconych gminom z zakresu administracji 
rządowej  - 454.539 zł 

Ogółem dochody wynoszą  3.494.049 zł 
Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu będą 
wynosiły  210.000 zł. 

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki 

 
Symbol Wydatki 

Bieżące 
W tym: Lp. Nazwa działu i rozdziału 

Dział Rozdział 
Ogółem 
(6+11) Razem Wynagrodz 

i pochodne Dotacje 
Obsługa 

długu 

Z tyt. 
poręczeń i 
gwarancji 

Majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 
I Wydatki na zadania własne   3.261.510 2.607.781 1.723.345  20.000  653.729 
1 Rolnictwo i łowiectwo 010  397.366 13.700     383.666 
 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyj-

na wsi  
Izby rolnicze  
Pozostała działalność 

  
01010 
01030 
01095 

 
383.666 

3.700 
10.000 

 
- 
3.700 

10.000 

     
383.666 

2 Transport i łączność 600  333.063 105.000     228.063 
 Drogi publiczne gminne  60016 333.000 105.000     228.063 

3 Administracja publiczna 750  690.087 690.087 500.607     
 Rady Gmin  

Urząd Gminy 
 75022 

75023 
19.500 

670.587 
19.500 

670.589 
 

500.607 
    

4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoż. 

754  55.000 55.000      

 Ochotnicze Straże pożarne  75412 55.000 55.000      
5 Obsługa długu publicznego 757  20.000 20.000   20.000   
 Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samo-
rządu terytorialnego 

 

75702 20.000 20.000 

  

20.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 
6 Rożne rozliczenia 758  16.000 16.000      
 Rezerwy ogólne i celowe  75818 16.000 16.000      

7 Oświata i wychowanie 801  1.233.600 1.233.600 950.400     
 Szkoły podstawowe  

Oddziały klas „0” w przedszkolach i 
szkołach podstawowych  
Gimnazja  
Dowożenie uczniów  
Zespoły ekonomiczno-administracyjne 
szkół 

 80101 
 

80104 
80110 
80113 

 
80114 

630.700 
 

83.900 
390.500 

63.400 
 

65.100 

630.700 
 

83.900 
390.500 

63.400 
 

65.100 

500.700 
 

63.400 
304.100 

24.800 
 

57.400 

    

8 Ochrona zdrowia 851  40.000 40.000      
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Pozostała działalność 
 85154  

85195 
25.000 
15.000 

25.000 
15.000 

     

9 Opieka społeczna 853  23.476 23.476 10.476     
 Zasiłki i pomoc w naturze  

Ośrodki pomocy społecznej 
 85314 

85319 
13.000 
10.476 

13.000 
10.476 

- 
10.476 

    

10 Edukacyjna opieka wychowawcza 854  226.700 226.700 173.000     
 Świetlice szkolne  

Przedszkola 
 85401 

85404 
130.000 

96.700 
130.000 

96.700 
99.000 
74.000 

    

11 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

900  150.486 108.486 32.030    42.000 

 Gospo. ściekowa i ochrona wód  
Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 90001 
90015 

42.000 
66.956 

 
66.956 

    42.000 

 Pozostała działalność  90095 41.530 41.530 32.030     
12 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-

wego 
921  75.732 75.732 56.832     

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby 
Biblioteki  
Pozostała działalność 

 92109 
92116 
92195 

34.157 
40.575 

1.000 

34.157 
40.575 

1.000 

20.457 
36.375 

 

    

II Wydatki na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleco-
nych ustawami 

  

454.539 424.539 116.049 

   

30.000 
1 Administracja publiczna 750  18.530 18.530 18.060     
 Urzędy wojewódzkie  75011 18.530 18.530 18.060     

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

751  432 432      

 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej i ochrony prawa 

 
75101 432 432 

     

3 Oświata i wychowanie 801  4.334 4.334      
 Pozostała działalność  80195 4.334 4.334      

4 Opieka społeczna 853  342.243 342.243 97.989     
 Składki na ubezp. zdrowotne płacone za 

osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej  
Zasiłki i pomoc w naturze  
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wy-
chowawcze  
Ośrodki pomocy społecznej 

  
 

85313 
85314 

 
85316 
85319 

 
 

16.260 
180.520 

 
37.355 
71.964 

 
 

16.260 
180.520 

 
37.355 
71.964 

 
 
 
 
 
 

67.664 

    

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze  
Pozostała działalność 

  
85328 
85395 

 
32.400 

3.744 

 
32.400 

3.744 

 
30.325 

    

5 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

900  89.000 59.000     30.000 

 Oświetlenie ulic, placów i dróg  90015 89.000 59.000     30.000 
 Ogółem budżet   3.716.049 3.032.320 1.839.394  20.000  683.729 
 Rozchody 

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 

  90.000 
 

90.000 
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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) 
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) 

 
 

300.000 

Razem przychody 300.000 
Rozchody  

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

90.000 

Razem rozchody 90.000 

 
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 8 9 10 11 
1 Rozbudowa drogi gminnej Radków - Sulików Urząd Gminy 600 60016 858.063 228.063 - - 630.000 

(śr. SAPARD) 
2 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłącza-

mi w miejscowościach Krasów, Sulików, 
Skociszewy 

Urząd Gminy 010 01010 1.223.666 173.666 - 210.000 840.000 
(śr. SAPARD) 

3 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w 
Radkowie 

Urząd Gminy 900 90001 42.000 42.000    

 
Załącznik 4 a 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

 
W tym: 

Lp. Program, jego cel i zadania 
(zadania inwestycyjne) 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 

jego wykonanie 

Dział 
Okres 

realizacji 
programu 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków  

w roku  
budżetowym 

Dochody
własne Dotacje 

Kredyty i 
pożyczki 

Środki  
z innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków 

w roku  
2004 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Rozbudowa drogi gminnej 

Chycza - Rejowiec 
Urząd Gminy 600 1 rok 300.000 - 75.000 - - 225.000 

(SAPARD) 
300.000 - 

2 Budowa oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji w Radkowie 

Urząd Gminy 900 4 lata 2.000.000 42.000 600.000 - 500.000 900.000 
(SAPARD) 

1.200.000 758.000 

 
Załącznik Nr 5 

 
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych 

 
w zł 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Stan na  
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota  
wydatków 

Stan na  
koniec roku 

1 2 3  4 5  
1 900/90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 
800 200 1.000 - 
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Załącznik  
 

Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy Radków na lata 2000-2004 
 

w tys. zł 
Wykonanie Przewidywane wykonanie Lp. Wyszczególnienie 

2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 A. Dochody: 3.457.260 3.153.561 3.238.394 3.494.049 3.575.569 
 z tego:      

2 - dochody własne, 1.046.883 777.743 788.208 1.070.102 1.096.484 
3 - subwencja ogólna, 1.333.281 1.630.296 1.786.140 1.969.408 2.014.092 
4 - dotacje z budżetu państwa, 1.071.145 745.522 664.046 454.539 464.993 
5 - dotacje z budżetów j.s.t., 5.951 - - - - 
6 B. Wydatki: 3.530.382 3.086.243 3.105.023 3.704.049 3.808.569 
 z tego:      

7 - wydatki bieżące, 2.577.967 2.931.214 3.105.023 3.032.320 3.133.569 
8 - wydatki majątkowe. 952.415 155.028 239.855 671.729 675.000 
9 C. Wyniki (A-B) -73.122 67.319 133.371 -210.000 -233.000 
10 D. Finansowanie 73.122 -67.319 -133.371 210.000 233.000 
11 D1 Przychody ogółem: 220.838 81.571 9.114 210.000 233.000 

 z tego:      
12 1) kredyty bankowe, 200.000 40.000  210.000 233.000 
13 2) pożyczki,      
14 3) spłaty pożyczek udzielonych,      
15 4) nadwyżka z lat ubiegłych,      
16 5) papiery wartościowe,      
17 6) obligacje j.s.t.,      
18 7) prywatyzacja majątku j.s.t.,      
19 8) wolne środki 20.838 41.571 9.114   
20 D2 Rozchody ogółem: 147.716 148.890 142.485 90.000. 120.000 

 z tego:      
21 1) spłaty kredytów, 147.716 148.890 142.485 90.000. 120.000 
22 2) pożyczki udzielone,      
23 3) spłaty pożyczek,      
24 4) wykup papierów wartościowych,      
25 5) wykup obligacji samorządowych,      
26 6) inne cele.      
27 E1 Dług na koniec roku 578.105 258.615 108.236 225.000 368.000 

 z tego:      
28 1) wyemitowane papiery wartościowe,      
29 2) zaciągnięte kredyty, 379.427 242.787 100.000 230.000 343.000 
30 3) zaciągnięte pożyczki,      
31 4) przyjęte depozyty2), 15.396 15.838 8.236 25.000 25.000 
32 5) wymagalne zobowiązania: 182.282     
33 a) jednostek budżetowych,      
34 b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,      
35 c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,      
36 d) wynikające z innych tytułów,      
37 e) pozostałych jednostek organizacyjnych,      
38 Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1) % 16.72 8.20 3.34 6.44 10.29 
39 E2. Zadłużenie w ciągu roku 194.119 199.712 162.862 110.000 150.000 

 z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym      
40 1) raty kredytów z odsetkami, 194.119 199.712 162.862 110.000 150.000 
41 2) raty pożyczek z odsetkami,      
42 3) potencjalne, spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,      
43 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.      
44 Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / poz. 1) % 5.61 6.33 5.03 3.15 4.20 

 
1)  - niepotrzebne skreślić 
2) - depozyty przyjęte do budżetu 
3)  - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia  
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych państwowy dług 
publiczny o ejmuje zobowiązania sektora finan-b
sów publicznych z następujących tytułów: 
1) wyemitowanych papierów wartościowych 

opiewających na wierzytelności pieniężne, 
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
3) przyjętych depozytów 
4) wymagalnych zobowiązań 

a) jednostek budżetowych 
b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, 

udzielonych poręczeń i gwarancji oraz 
innych tytułów. 

Przepis art. 114 ustawy o finansach publicznych 
stanowi, że łączna kwota długu jednostki samo-
rządu terytorialnego na koniec roku budżetowe-
go nie może przekroczyć 60 % dochodów tej 
jednostki w tym roku budżetowym. 
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UCHWAŁA Nr IV/24/2003 

RADY GMINY W RADKOWIE 
 

z dnia 27 lutego 2003r. 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Radkowie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22  
ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806) Rada Gminy w Radkowie postanawia, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchwalić Statut Gminy w Radkowie w 
brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/60/96 Rady 
Gminy w Radkowie z dnia 6 luty 1996r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Radków z późniejszymi 
zmianami. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: K. Błaut 

 
Załącznik do uchwały Nr IV/24/03 
Rady Gminy w Radkowie  
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
Statut Gminy w Radkowie 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Gmina w Radkowie zwana w dalszej 
treści tatutu „g iną” stanowi wspólnotę samo-S m
rządową mieszkańców stale zamieszkałych na jej 
terytorium. 
 

2. Terytorium gminy obejmuje obszar 86,4 km2. 
Granice gminy określone są na mapie stanowiącej 
załącznik nr 1 do Statutu. 

 
3. Siedzibą gminy jest miejscowość Radków 

powiat włoszczowski województwo świętokrzyskie. 
 
§ 2. Gmina posiada osobowość prawną i 

wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i 
na własną odpowiedzialność.  

 
§ 3 1. Gmina działa na pod tawi  obowiązu-.  s e

jących ustaw oraz niniejszego Statutu. 
 

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
a) „ustawie ustrojowej” - rozumie się przez to 

ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
tekst jednolity z późn. zmianami). 

b) „właściwych przepisach” - rozumie się przez to 
przepisy ustaw i aktów prawnych wykonaw-

czych do ustaw regulujących określoną dzie-
dzinę.  

c) „Radzie” - rozumie się przez to Radę Gminy. 
 

§ 4.1. Jednostką pomocniczą gminy jest so-
łectwo  

 
2. W skład gminy wchodzą następujące so-

łectwa: 
1) Ba

ów 9) Nowiny-Dębnik 
 e 
 

  

łków 8) Kwilina 
2) Biegan
3) Brzeście 10) Ojsławic
4) Chycza 11) Radków 
5) Dzierzgów 12) Skociszewy
6) Kossów 13) Sulików 
7) Krasów 14) Świerków. 
 

§ 5.1. O utworzeniu, zn eniu i iesieniu, połącz
podziale jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada w 
drodze uchwały. 
 

2. Inicjatorem utworzenia, zniesienia, połą-
czenia, podziału jednostki pomocniczej mogą być 
mieszkańcy, których ta jednostka obejmuje lub ma 
obejmować oraz organy gminy. 
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3. Utworzenie, zniesienie, połączenie, po-
dział jednostki pomocniczej winno być poprzedzo-
ne przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami 
w sp b p wosó  określony rzez Radę  odrębnej 
uchwale. 

 
4. Projekt granic jednostki pomocniczej spo-

rządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworze-
nia, zniesienia, połączenia, podziału tej jednostki. 

 
5. Przebieg gra ic powinien - w miarę moż-n  

liwości uwzględnić naturalne uwarunkowania 
przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 

§ 6. Wybory sołtysów i rad sołeckich zarzą-
dza Rada w drodze uchwały w terminie trzech 
miesięcy od dnia wyborów Rady nowej kadencji. 

 
§ 7. Organizację i zakres działania jednostki 

pomocniczej określa Rada odrębnym statutem, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

 
§ 8. Granice jednostek pomocniczych okre-

ślone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
Statutu. 

 
Rozdział II 

Zakres dzia nia gminy łania i zada
 

§ 9. Do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 
nie zastrzeżone właściwymi przepisami na rzecz 
innych podmiotów. 
 

§ 10.1. Gmina realizuje zadania: 
1) w , łasne określone ustawą ustrojową
2) zlecone z zakresu administracji rządowej okre-

ślone właśc wymi prz pisami,  i e
3) rządowej i powierzone z zakresu administracji 

samorządowej (powiatu i województwa) prze-
jęte na podstawie porozumienia. 

 
2. W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy: 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-

ściam rony środowiska yrody oraz i, och  i prz
gospodarki wodnej, 

2) organi-gminnych dróg, mostów, placów oraz 
zacji ruchu drogowego,  

3) wodę, kanaliza-wodociągów i zaopatrzenia w 
cji, usuwania c szczania ściek w k unal-i o zy ó om
nych, utrzymania czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodli-
wiani  odpadów munalnych, z  a ko aopatrzenia w
energię elektryczną i cieplną oraz gaz,  

4) lokalnego transportu zbiorowego,  
5) rowia, ochrony zd
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakła-

dów opiekuńczych,  
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,  
8) edukacji publicznej,  
9) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów re-

kreacyjnych i urządzeń sportowych,  
10) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych  

placówek upowszechniania kultury,  
11) targowisk i hal targowych,  
12) zieleni gminnej i zadrzewień,  
13) cmentarzy gminnych,  
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-

wateli oraz ochrony przeciwpożarowej i prze-

ciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzy-
mania gminnego magazynu przeciwpowo-
dziowego, 

15)  utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności cznej oraz obiektów admini- publi
stracyjnych, 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia ko-
bietom w ciąży opieki socjalnej, m dycznej i e
prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania i ei samorzą-d
dowej, 

18) miny,  promocji g
19) współpracy ga acjami pozarządow i, z or niz ym
20) społecznościami lokalnymi i współpracy ze 

regionalnymi innych państw. 
 

§ 11.1. W celu wykonywania zadań gmina 
może tworzyć gminne jednostki organizacyjne. 

 
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyj-

nych stanowi załącznik nr 2 do statutu. 
 
§ 12. Dla wspólnego wykonywania zadań  

publicznych gmina może przystępować do związ-
ków lub zawierać porozumienia z innymi gmin 
jednostkami samorządu, w tym z organizacjami 
pozarządowymi na zasadach kreślonych w u ta-o s
wie ustrojowej. 

 
§ 13. Gmina wykonuje swoje zadania po-

przez: 
1) działalność swych organów i organów jedno-

st pek omocniczych,  
2) gminne jednostki organizacyjne, 
3) działalności nnych podmiotów a odstawie i n p

zawartych z nimi porozumień. 
 

§ 14. Gmina może prowadzić działalność go-
spo nia o charakte-darczą wykraczającą poza zada
rze użyteczności publicznej wyłącznie w przypad-
kach określonych we właściwych przepisach. 



 
Rozdział III 

Zasady jawności działalności organów gminy 
 

§ 15.1. Działalność organów gminy jest jaw-
na. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącz-
nie z ustaw. 
 

2. Jawność organów gminy oznacza prawo 
mieszkańców do: 
- uzyskiwania informacji, 
- wstępu na sesje Rady, 
- wstępu na posiedzenia Komisji Rady, 
- dostępu do dokumentów wynikających z wy-

konywania zadań publicznych, w tym protoko-
łów posiedzeń Rady i Komisji Rady. 

 
3. Uprawnionym do dostępu do dokumen-

tów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany 
bez go  potrzeby wykazywania interesu faktyczne
lub pr neaw go. 

 
4. Dysponentami dokumentów odpowiednio 

są: 
- przewodniczący Rady, 
- wójt, 
- kierownicy jednostek organizacyjnych. 
 

5. Udostępnianiu podlegają dokumenty sta-
nowiące informację publiczną w rozumieniu wła-
śc ych przepisów. iw

 
6. Przewodniczący Rady, wójt, kierownik 

jednostki organizacyjnej winien ustalić rodzaj do-
kumentów do których wgląd odbywa się w obec-

ności wyznaczonego pracownika. Zainteresowany 
ma prawo do sporządzania notatek i odpisów. 

 
7. Udostępnienie dokumentów publicznych 

obejmuje prawo do: 
- uzyskanie informacji ustnej o dokumentach, 
- wglądu do dokumentów, 
- kopiowanie dokumentów. 
 

8. Informacji o dokumentach publicznych 
udziela pracownik wskazany przez dysponenta 
dokumentów. 

 
9. Wgląd do dokumentów publicznych jest 

realizowany w formie: 
- powszechnej publikacji, 
- bezpośredniego udostępniania dokumentu 

za teresowanemu na jego pisemny wniosek. in
 

10. Powszechnej publikacji dokonuje się w 
Dz nniku Urzędowym Wojewie ództwa. 

 
11. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu 

publicznego dotyczy tych dokumentów, których 
udostępnienie nie może być dokonane w formie 
powszechnej publikacji. 

 
12. Odmowa udostępnienia dokumentu na-

stępuje w formie decyzji administracyjnej, do któ-
rej stosuje się właśnie przepisy. 

 
Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy 
 

§ 16.1. Mieszkańcy gminy podejmują roz-
strzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez 
wybory i referendum lub za pośrednictwem orga-
nów g inm y. 

 
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów  

do Rady reślają właści e przepisy. ok w
 
3. Tryb przeprowadzenia referendum lokal-

nego określają właściwe przepisy. 
 
§ 17. Liczbowy skład Rady, jej kadencję 

okreś st stla u awa u rojowa. 
 
§ 18.1. Gmina działa poprzez swoje organy.  
 
2. Organami gminy są: 

1) Rada 
2) Wójt. 
 

§ 19. Rada jest organem stanowiącym i kon-
trolnym. Ustawa ustrojowa określa, które sprawy 
należą do wyłącznej właściwości Rady. 

 
§ 20.1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady 

zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kaden-
cji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyni-
ków wyborów do Rad na obszarze całego kraju lub 
w przypadku przedterminowych w ciągu wyborów  
7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady. 
 

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady do 
czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi 
najstarszy wiekiem radny - senior obecny na sesji. 

 
3. P ek ad p ji zaorząd obr ierwszej ses wiera: 

1) otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad, 
2) wręczenie zaświadczeń przez Przewodniczące-

go Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na 
radnych i wójta gminy,  
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3) złożenie ślubowania przez radnych według 

roty i w sposób określony w ustawie ustrojo-
wej,  

4) złożenie przez wójta gminy wobec Rady ślu-
bo ie wania według roty określonej w ustaw
ustrojowej,  

5) wybór przewodniczącego Rady prze- i wice
wodniczącego,  

6) j kaden-złożenie przez wójta gminy poprzednie
cji informacji o stanie budżetu gminy, 

7) s r pinne p awy uznane rzez przewodniczącego 
Rady poprzedniej kadencji za istotne. 

 
4. O terminie, miejscu i porządku obrad 

prze Rady poprzedniej kadencji zawia-wodniczący 
damia radn  pisemnie na 7 dni p d terminem ych rze
sesji. 

 
5. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady 

oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwa-
nia szej se-kadencji składają ślubowanie na pierw
sji, na której są obecni. 

 
6. Radny s nior otwiera obrady, prawdza e  s

obecność radnych i poddaje pod głosowanie po-
rządek obrad 
1) Celem dokonania wyboru przewodniczącego 

Rady, radny - senior zarządza wybór komisji 
skrutacyjnej.  

2) Po dokonanym wyborze przewodniczący Rady 
obejmuje dalsze prowadzenie obrad.  

3) Protokół z pierwszej sesji nowo wybranej Rady 
oraz podjęte uchwały na taj sesji podpisuje 
nowo wybrany przewodniczący Rady. 

 
§ 21.1. Rada wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczące-
go tawie ustrojowej.  w trybie określonym w us

 
2. W przypadku, gdy żaden kandydat na 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego nie 
uzyskał wymaganej większości głosów, przepro-
wad ku, spo-za się wybory dodatkowe, aż do skut
śród dwóch kandydatów którzy w poprzedniej 
turze głosowania otrzymali największą liczbę gło-
sów. 
 

§ 22.1. Przewodniczący Rady organizuje pra-
cę Rady i przewodniczy jej obradom. 
 

2. W ramach organizowania pracy Rady 
przewodniczący: 
- zwołuje sesje, 
- ustala porządek obrad esji, s
- koordynuje pracami komisji, 
- wykonuje inne czynności z upoważnienia Rady. 
 

3. W ramach prowadzenia obrad przewodni-
czący: 
- otwiera sesję, 
- sprawdza jej prawomocność, 
- przewodniczy obradom, 
- informuje o korespondencji, która wpłynęła do 

Rady między sesjami, 
- podpisuje uchwały Rady i protokół, 
- zamyka obrady. 
 

4. zew niczący że wyznaczyć o wy-Pr od mo  d
konywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. 
 

§ 23. Odwołanie przewodniczącego i wice-
przewodniczącego, złożenie rezygnacji przez prze-
wodniczącego lub wiceprzewodniczącego następu-
je n  w ustawie ustrojowej. a zasadach określonych
 

§ 24.1. Rada obraduje na sesjach zwoływa-
nych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, 
nie rz i a aadz ej jednak niż raz n  kwart ł. 
 

2. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 
ustawowego składu Rady Gminy przewodniczący 
obow a es s oiąz ny j t zwołać se ję w ciągu 7 dni d 
dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji 
powinien zawierać orząd k obrad wraz z projek-p e
tem uchwał. 

 
3. Jeżeli przedmiotem sesji będą sprawy za-

wierające ieinformacje n jawne, Rada obraduje z 
wyłączeniem jawności. Wyłączenie jawności może 
dotyczyć całej sesji lub obrad nad określonym 
punktem porządku obrad. Wyłączenie jawności 
sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach 
przewidzianych w przepisach powszechnie obo-
wiązującego prawa. 

 
§ 25.1. Rada może wprowadzić zmiany w po-

rządku obrad bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady. 
 

2. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej 
w trybie określonym w § 24 ust. 2 dodatkowo wy-
magana jest zgoda wnioskodawcy. 
 

§ 26.1. Przewodniczący Rady o zwołaniu se-
sji zawiadamia p em ie radnych c najmniej na is n o 
7 dni przed terminem sesji. Do zawiadomienia 
dołącza się porządek obrad i projekty uchwał. 

 
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 

przesyła się sołtysom, zaproszonym gościom, któ-
rych listę ustala przewodniczący Rady z Wójtem 
gminy oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy. 
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§ 27. W przypadkach szczególnie uzasadnio-
nych rangą spraw mających być przedmiotem 
sesji lub z uwagi na konieczność niezwłocznego jej 
zwołania, przewodniczący może zawiadomić o 
sesji każdy inny sposób bez zachowania termi-w 
nu, o którym mowa w § 26 ust. 1. 

 
§ 28.1. Sesja odbywa się podczas jednego 

posiedzenia. 
 
2. W szczególnych przypadkach, np. ze 

względu n em liwa ni oż ość wyczerpania porządku 
obrad, potrzebą uzyskania dodatkowych materia- 
łów lub innych nie przewidzianych przeszkód, se-
sja może składać się z dwóch lub więcej posie-
dzeń. 

 
3. Terminy dalszych posiedzeń w ramach 

jednej sesji ustala przewodniczący Rady i informu-
je o nich ustnie radnych na pierwszym posiedze-
niu oraz przewodniczy obradom we wszystkich 
posiedzeniach w ramach jednej sesji. 
 

§ .1. Przewodniczący Rady a wniosek co 29  n
najmniej 1/4 ustawowego rady lub wójta  składu 
może zwołać sesje uroczyste organizowane dla 
nadania doniosłego charakteru świąt i rocznic. 
 

2. W porządku obrad sesji uroczystej do-
puszcza się po inięcie niektórych elementów pr - m  o
ceduralnych i wprowadzenie elementów uroczys-
tych. 

 
3. W przypadku wniosku o zwołanie sesji 

uroczystej nie stosuje się terminu, o którym mowa 
w § 24 ust. 2. 

 
§ 30.1. W sesji uczestniczą z prawem zabie-

rania głosu Wójt, sekretarz, skarbnik gminy oraz 
sołtysi. 
 

2. Kierow icy jednostek organizacyjnych n  
gminy mają prawo zabierania głosu w przypad-
kach, dy przedmiotem obrad są sprawy dotyczą-g
ce interesów tych jednostek. 

 
3. W obradach mogą uczestniczyć pracowni-

cy urzędu wyznaczeni przez Wójta, których dotyczą 
spraw  y będące przedmiotem obrad. 

 
§ 31.1. Przedmiot sesji stanowią sprawy ob-

jęte porządkiem obrad. 
 
2. niosek o zmianę w porządku obrad usta- W

lonego przez przewodniczącego mogą zgłaszać 
radni oraz wójt na początku sesji. 
 

3. Wnioski o zmianę w porządku obrad pod-
legają głosowaniu niezwłocznie. 

 
§ 32.1. Jeżeli w porządku obrad przewiduje 

się przeprowadzenie głosowania tajnego, Rada 
dokonuje wyboru spośród radnych trzyosobowej 
komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest oblicze-
nie wyników głosowania tajnego. Wybór członków 
komisji odbywa się łącznie. 

 
2. Wyniki głosowania tajnego na podstawie 

sporządzonego protokołu przez komisję skrutacyj-
ną ogłasza jeden z członków komisji. 

 
§ 33. Radni, sołtysi, zaproszeni goście stwier-

dzają swoją obecność na sesji podpisem na od-
rębnych listach obecności. 

 
§ .1. Rada moż obradować w obecności 34 e 

co najmniej połowy swego ustawowego składu. 
 
2. W przypadkach stwierdzenia braku quo-

rum przewodniczący obrad wyznacza inny termin 
tej samej sesji. 

 
§ 35. Sesję otwiera prowadzi i zamyka Prze-

wodn ą r zicz cy Rady, w azie nieobecności Pr ewod-
niczącego Wiceprzewodniczący Rady, zwanymi w 
dalszej treści Statutu „Prowadzącym obrad”. 

 
§ 36. Na podstawie listy obecności radnych 

Przewodniczący obrad stwierdza prawomocność 
obrad sesji. 

 
§ 37. Przewodniczący obrad przedstawia do 

uchwalenia projekt porządku sesji. 
 
§ 8. Porządek obrad sesji oprócz istotnych 3

spraw bieżących, obejmuje w szczególności: 
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
2) zapytania i interpelacje radnych, 
3) informacja z prac Wójta między sesjami, 
4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podję-

cie, 
5) wolne wnioski i informacje. 
 

§ 39.1. Przewodniczący obrad czuwa nad 
sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku. 

 
2. Przewodniczący obrad może czynić rad-

nym uwagi odnośnie tematu, formy, czasu trwania 
wystąpień na sesji. Uwagi winny być odnotowane 
w protokóle. 

 
3. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Prze-

wodniczący obrad może odebrać głos ystęp ją-w u
cemu. 
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4. Przewodniczący obrad może udzielić gło-
su osobom zaproszonym. 

 
5. Przewodniczący obrad może nakazać 

opusz n pcze ie sali osobom s oza rady, które zakłó-
cają przebieg obrad. 

 
§ 40. Przewodniczący obrad udziela głosu w 

kolejności zgłoszeń. 
 
§ 41.1. Z każdej sesj sporządza się protokół. i 
 
2. Protokół powinien odzwierciedlać rzeczy-

wisty e c prz bieg sesji, a w sz zególności zawierać: 
1) numer, datę i miejsce posiedzenia, 
2) stwierdzenie prawomocności oraz imię i nazwi-

sk r ao P zewodniczącego obrad i protokol nta, 
3) stwierdzenie przyjęcia protokołu poprzedniej z 

sesji, 
4) przyjęty porządek obrad, 
5) przebieg obrad z wyszczególnieniem przebiegu 

głosowań i ich wyników, 
6) treść zgłoszonych wniosków i postulatów, 
7) po
 

dpis Przewodniczącego obrad i protokolanta. 

3. wa numeracja protokołów rozpoczyna No
się z początkiem nowej kadencji Rady. 

4. Protokół wykładany jest do wglądu. 
 
5. Do protokołu dołącza się: 

1) listę cności radnych, sołtysó zaproszo-obe w, 
nych gości, 

2) teksty podjętych uchwał, 
3) inne dokumenty złożone do Przewodniczącego 

dotyczące danej sesji. 
 

6. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi 
narastająco, odpowiadającymi numerom sesji w 
ciągu danej kadencji Rady. 
 

§ 42.1. Rada może odbywać wspólne sesje z 
inną radą, w szczególności sąsiadującej gminy. 
 

2. Wspólna sesja zwoływana jest przede 
wszystkim do rozstrzygnięcia i rozpatrzenia spraw 
wspólnych dla danych społeczności lokalnych. 

 
3. Wspólną sesję organizują Przewodniczący 

zainteresowanych rad. Zawiadomienie o sesji 
podpisują przewodniczący rad. 

 
§ 43. Obsługę Rady i jej komisji zapewnia 

Urząd Gminy, a w szczególności stanowisko ds. 
obsługi Rady. 

 
Rozdział V 

Uchwały Ra y d Gminy i głosowanie 
 

§ 44.1. Sprawy będące przedmiotem obrad 
sesji Rada rozstrzyga w formie uchwał. 

 
2. Uchwały mają postać odrębnych doku-

mentów. 
 
§ 45.1. Projekty uchwał składa się w formie 

pisemnej Przewodniczącemu Rady.  
 
2. Projekty uchwał kierowane pod obrady 

powinny zawierać opinię prawną, co do ich zgod-
ności z prawem oraz sporządzoną przez Skarbnika 
Gminy informację o skutkach finansowych zwią-
zanych z realizacją uchwały. 

 
§ 46. Rada może podejmować: 

1) apele - zawierające prawnie nie wiążące we-
zwania do określonego zachowania się, podję-
ci ic  z ,a in jatywy lub adania  

2) oświadczenia - zawierające stanowisko w 
określonej sprawie, 

3) deklaracje - zawierające zobowiązanie do okre-
ślonego postępowania. 

 
§ 47. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Przewodniczącemu Rady, 
2) Komisjom Rady, 

3) Radnym w liczbie 1/3 ustawowego składu Rady, 
4) Wójtowi Gminy. 
 

§ 48.1. Uchwały Rady powinny zawierać w 
szczególności: 
- kolejny numer, datę, tytuł, 
- podstawę prawną, 
- merytoryczną treść uchwały, 
- określenie organu, któremu powierza się wy-

konanie uchwały, 
- termin wejścia w życie. 
 

2. Uchwały numeruje się uwzględniając nu-
mer sesji (cyfry rzymskie), kolejny numer uchwały 
(cyfry arabskie) i rok podjęcia. 
 

§ 49. Oryginały uchwał ewidencjonuje i prze-
chow wraz z protokołem i materiałami z sesji uje 
stanowisko ds. obsługi Rady. 

 
§ 50. Uchwały stanowiące rawo miejscowe p

dod biorze przepi-atkowo ewidencjonowane są w z
sów gminnych. 

 
§ 51. W t yb e określonym ustawą ustrojową r i

wó  wojewodzie lub jt przedkłada uchwały Rady
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Regionalnej Izbie Obrachunkowej z zakresu obję-
tego ich nadzorem. 

 
§ 52. Uchwały podpisuje Przewodniczący 

obrad. 
 
§ 53. Głosowanie jest prawomocne tylko w 

przypadku obecności co najmniej połowy usta-
wowego składu Rady, chyba że przepisy ustawy 
us ojowej stanowią inatr czej. 

 
§ 54.1. U hwały Rady zapadają zwykłą więk-c

szo aniu jawnym, chyba że ścią głosów w głosow
pr pisy ustawy ustrojowej ze stanowią inaczej. 
 

2. Głosowanie jawne przeprowadza się przez 
podniesienie ręki. 

 
3. Głosowanie jawne przeprowadza Prze-

wodn ąicz cy obrad przeliczając głosy oddane „za”, 
„przeciw” i „wstrzymujące się” porównując liczbę 
głosujących z liczbą radnych obecnych na sesji. 

 
4. W przypadku równej liczby głosów „za” i 

„przeciw” głosowanie powtarza się. 
 
5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczą-

cy obrad. 
 
§ 55. R dny n  może brać udziału  głoso-a ie w

waniu w Radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono 
jego interesu prawnego. 
 

§ 56.1. Głosowanie tajne przeprowadza 3-oso-
bowa omisja skrutacyjna wybierana spośród rad-k
nych. 

2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego 
składu przewodniczącego. 

 
3. Głosowanie tajne przeprowadza się przy 

pomo sporządzonych kcy art do głosowania opa-
trzonych pieczęcią Rady Gminy, zgodnie z proce-
durą podaną przez Przewodniczącego obrad. 

 
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący 

komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikami 
głosowania. 

 
5. Karty z oddanymi głosami i protokół z 

głosowania stanowi załącznik do protokółu z obrad 
sesji. 

 
6. W przypadku równej liczby głosów „za” i 

„przeciw” głosowanie tajne powtarza się jeden 
raz. Jeżel  wynik głosowania nie jest ozstrzygnię-i  r
ty, ponowne głosowanie przeprowadza się na na-
stępnej sesji. 
 

§ 57.1. Zwykła większość głosów występuje 
wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa niż 
liczba głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących 
się” nie uwzględnia się.  
 

2. Bezwzględna większość głosów jest to 
liczba „za” większa od sumy pozostałych ważnie 
oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się”. Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regu-
łę 50 % + 1 głos. Przy nieparzystej jest to pierwsza 
liczb naturalna przewyższająca połowę ważnie a 
oddanych głosów. 

 
Rozdział VI 

Radni 
 

§ 8. Radny jest obowiązany kierować się 5
dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny 
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich or-
ganizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i 
przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. 

 
§ 59. Przed przystąpieniem do wykonywania 

mandatu radni składają ślubowanie w brzmieniu 
ustalonym w ustawie ustrojowej. 

 
§ 60.1. Radni zobowiązani są do obecności i 

czynnego udziału w pracach Rady i Komisjach oraz 
innych instytucjach samorządowych, do których 
został wybrany lub desygnowany.  

 
2. Udział radnego w głosowaniu jest jednym 

z jego podstawowych obowiązków. 
 

§ 61. Radny może być członkiem najwyżej 
dwóch komisji. 

 
§ 62.1. Obecność na sesji lub posiedzeniu 

komisji radny potwierdza podpisem na liście 
obecności. 

 
2. W razie niemożności uczestnictwa w pra-

cach rady lub komisji, radny powinien z wyprze-
dzeniem powiadomić o przyczynach swej nie-
obecności Przewodniczącego Rady lub Komisji. 

 
§ 63.1. Radny ma prawo zgłaszać interpela-

cje i zapytania. 
 
2. Interpelację radny składa w sprawach o  

zasadniczym znaczeniu. Interpelacje składa się na 
piśmie lub ustnie. Interpelacja powinna zawierać 
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krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wy-
nikające pytania. Odpowiedź na interpelację jest 
udzielana ustnie na najbliższej sesji lub w formie 
pisemnej na żądanie radnego, który ją składa, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia in-
terpelacji. 

 
3. Zapytania radny składa w sprawach bieżą-

cych o mniejszej randze. Zapytania formułowane są  
ustnie na posiedzeniu sesji lub komisji i wymagają 
w miarę możliwości bezpośredniej odpowiedzi. W 
przypadku braku możliwości odpowiedzi bezpo-
średniej, udzielana jest odpowiedź na piśmie w 
ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zapytania. 
 

§ 64.1. Radnym za udział w pracach Rady i 
Komisjach przysługują diety oraz zwrot kosztów 
podróży służbowych na zasadach ustalonych przez 
Radę w odrębnej uchwale. 

 
2. Zwrot osztów podróży służbowych przy-k

sługuje zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w 

sprawie sposobu ustalania należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych 
Gminy. 

 
§ 65.1. Radni zobowiązani są złożyć oświad-

czenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o 
wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym w dwóch egzemplarzach Przewodniczą-
cemu Rady w trybie i terminach określonych w 
ustawie ustrojowej. 

 
2. W przypadku naruszenia terminów skła-

dania oświadczeń radnemu nie przysługuje dieta 
do czasu złożenia oświadczenia. 

 
§ 66.1. Przewodniczącemu Rady z tytułu peł-

nionej funkcji przysługuje dieta w wysokości okre-
ślonej odrębną uchwałą Rady. 

 
2. Przewodniczący Rady składa oświadcze-

nie, o którym mowa w § 65 ust. 1 Wojewodzie. 
Przepisy § 65 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 
Rozdział VII  

Komisje Rady Gminy 
 

§ 67.1. Do pomocy w wykonywaniu zadań 
Rada powołuje komisje stałe. 
 

2. Komisje podlegają Radzie, przedstawiają 
roczne plany pracy i sprawozdania z ich realizacji. 

 
§ 68. Komisjami stałymi Rady są:  

1) Komisja Rewizyjna  
2) Komisja Budżetowo-Gospodarcza  
3) Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 

§ 69.1. Składy osobowe komisji wybiera Ra-
da na wniosek poszczególnych radnych zaintere-
sowanych pracą w danej komisji. 
 

2. Przewodniczący komisji wybierani są spo-
śród składów osobowych komisji. 

 
3. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy składu Komisji. 

 
§ 70.1. Komisje pracują na posiedzeniach 

zw ływanych przez Przeo wodniczącego komisji. 

2. O terminach posiedzeń oraz ich tematyce 
należy w o po iad mić Przewodniczącego Rady i Wójta. 
 

§ 71. Przedmiot działania Komisji określa w 
uchwale Rada. 
 

§ 72.1. Z posiedzenia komisji sporządza się 
protokół. 

 
2. Obsługę administracyjną komisji zapew-

nia stanowisko ds. obsługi Rady. 
 
§ 73. Wyniki swojej pracy komisje przedsta-

wiają w formie opinii i wniosków. 
 
§ 74.1. Rada może powoływać doraźną ko-

misję do realizacji określonego zadania. 
 
2. Powołując komisję doraźną Rada określa 

jej skład osobowy oraz przedmiot działania. 
 
3. W czasie wykonywania zadań komisję do-

raźną takie same zasady jak komisje obowiązują 
stałe. 

 
Rozdział VIII 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 75. Rada kontroluje działalność Wójta,  
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jedno-
stek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje 
Komisję Rewizyjną. 

§ 76. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 
radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 
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§ 77. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie 
można łączyć z członkostwem w innych Komisjach 
stałych Rady. 

 
§ 78.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działal-

ność jednostek organizacyjnych gminy oraz Wójta, 
jedno k o  ste  pom cniczych w zakresie wynikającym z 
ustaw i niniejszego Statutu. 

 
2. W szczególności do zadań Komisji Rewi-

zyjnej należy analizowanie, opiniowanie i kontrola 
spraw w zakresie:  
1) realizacji budżetu gminy oraz zasad gospodarki 

finansowej,  
2) wykonania budżetu gminy,  
3) wnioskowanie do Rady w spra ie udzielenia w  

lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy,  
4) sposobu wykonania uchwał Rady,  
5) trybu załatwiania interpelacji radnych oraz 

skarg i wniosków mieszkańców, 
6) sprawozdań składanych przez Wójta,  
7) wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 

kontrolowanych jednostek. 
 

§ 79.1. Komisja Rewizyjna działa na podsta-
wie ro n a licz ego pl nu kontro  
 

2. Roczny plan kontroli powinien określać 
przedmiot, zakres i termin kontroli. 
 

3. oczny plan kontroli przedstawia się do R
zatwierdzenia Radzie. 

 
4. Komisja Rewizyjna może prowadzić kon-

trole nie objęte rocznym planem: 
1) na polecenie Rady, 
2) na wniosek Przewodniczącego Rady,  
3) na wniosek Wójta. 
 

§ 80. Komisja przeprowadza kontrolę uw-
zglę ści, gospodar-dniając kryteria legalności, celowo
ności i rzetelności wykonywanych zadań przez 
kontrolowane jednostki oraz zgodności dokumen-
tacji ze stanem faktycznym. 

 
§ 81. W trakcie kontroli Komisja ma prawo:  

1) wstępu do pomieszczeń,  
2) wglądu do dokumentów,  
3) wzywania pracowników jednostki kontrolowa-

nej do składania pisemnych wyjaśnień,  

4) sporządzania odpisów i kopii wymaganych 
dokumentów. 

 
§ 82. Kierownik kontrolowanej jednostki zo-

bowiązany jest do zapewnienia kontrolującym 
właści ych warunków lokalowych i technicznych. w

 
§ 83. Odmowa okazania dokumentów kon-

trolującym bądź złożenia wyjaśnień wymaga pi-
semnego uzasadnienia. 

 
§ 84. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokona-

ją czynności kontrolnych na podstawie imiennych 
upoważnień wystawianych przez Przewodniczące-
go Rady. 

 
§ 85.1 Po zakończeniu czynności kontrol-. 

nych, Komisja sporządza protokół pokontrolny 
zawierający: 
- datę, miejsce, przedmiot kontroli, 
- skład osobowy Komisji, 
- op  is stanu faktycznego stwierdzonego przez

kontrolujących, 
- wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, 
- wnioski pokontrolne, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokółu, 
-  kontrolujących, podpisy osób
- adnotacje o zapoznaniu się kierownika jed-

nostki kontrolowanej z treścią protokółu. 
 

§ 86. Kierownik kontrolowanej jednostki ma 
prawo zgłaszania do protokółu uwag co do treści 
protokółu oraz przebiegu kontroli w terminie 7 dni 
od przedstawienia protokółu do podpisania. Uwa-
gi w f e sormie pisemnej prz kazywane ą Przewodni-
czącemu Komisji i stanowią załącznik do protokółu 
pokontrolnego. 

 
§ 7. O yginały protokółów pokontrolnych 8 r

przechowuje się na stanowisku ds. obsługi Rady.  
 
§ 88. Odpisy protokółów pokontrolnych prze-

kazuje się Przewodniczącemu Rady, kierownikowi  
kontrolowanej jednostki oraz Wójtowi Gminy. 

 
§ 89. W przypadku, gdy w toku czynności 

kontrolnych zaistnieje uzasadnione podejrzenie o 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w kon-
trolowanej jednostce, Przewodniczący Komisji 
pow cznie Przewodniczącego Rady iadamia niezwło
oraz Wójta gminy. 

 
Rozdział  IX

Zasady uczestnictwa w pracach Rady Gminy prz o czych  ew dniczących organów wykonaw
jednostek pomo iccn zych 

 
§ 90.1. Przewodniczący organu wykonaw- 

czego jednostek pomocniczych zwani dalej „soł- 
tysami” mogą uczestniczyć w pracach Rady po-
przez:  
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1) udział w sesjach Rady,  
2) udział w Komisjach Rady,  
3) zgłaszanie zapytań i interpelacji w sprawach 

dotyczących jednostki, którą reprezentują.  
 

2. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady bez 
prawa udziału w głosowaniu. 

§ 91. O terminie  miejscu obr d sesji zawia- , a
damia się s ysów  piśmie zgodnie z § ust. 1 ołt  na  26 
Statutu. Do zawiadomienia dołącza się porządek 
obrad.  

 
§ 92. Sołtysom za udział w sesjach Rady 

przysługują diety określone odrębną uchwałą Rady. 
 

Rozdział X  
Wójt 

 
§ 93. Organem wykonawczym gminy jest 

Wójt. 
 
§ 94. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu 

rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez 
Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady. 

 
§ 95. Objęcie obowiązków przez Wójta na-

stępuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady. 
 
§ 96. Wójt realizuje zadania wynikające z 

przepisów prawa, Statutu i uchwał Rady. 
 
§ 97. Kompetencje Wójta określa ustawa 

ustrojowa i właściwe przepisy.  
 
§ 98. Oświadczenia woli w imieniu gminy w 

zakresie zarządzania mieniem składa jednoosobo-
wo Wójt. 

 
§ 99. Jeżeli czynność prawna może spowo-

dować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarb-
nika gminy. 

 
§ 100. ójt w drodze zarządzenia powołuje W

oraz odwołuje swojego zastępcę. 
 
§ 101.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu 

Wójta przed upływem kadencji jego funkcję do 
czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego 
Wójta ełni osoba wyznaczona przez Prezesa Ra-, p
dy Ministrów. 

 
2. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upły-

wem kadencji jest równoważne z odwołaniem jego 
zastępcy. 

3. Przypadki wygaśnięcia mandatu Wójta 
określa ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta. 
 

§ 102.1. Po upływie kadencji Wójta pełni on 
swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego Wójta. 

 
2. Po upływie kadencji Wójta, zastępca Wój-

ta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obo-
wiązków przez nowo powołanego zastępcę Wójta. 

 
§ 103. Tryb postępowania związanego z od-

wołaniem Wójta określa ustawa ustrojowa.  
 
§ 104. Wójt kieruje bieżącymi sprawami 

gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
 
§ 105. Wójt może powierzyć prowadzenie 

określonych spraw gminy w swoim imieniu za-
stępcy lub sekretarzowi gminy. 

 
§ 106.1. Stosunek pracy z Wójtem nawiązuje 

się na podstawie aktu wyboru. 
 

2. Ustalanie wynagrodzenia Wójta należy do 
wyłącznej kompetencji Rady. 

 
3. Pozostałe czynności wynikające ze sto-

sunku pracy należą do Przewodniczącego Rady. 
 
§ 107.1. Wójt wykonuje swoje zadania przy 

pomocy Urzędu Gminy. 
 

2. Organizację i zasady funkcjonowania 
Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany 
przez Wójta w drodze zarządzenia. 

 
Rozdział XI 

Pr cownica y samorząd i ow
 

§ 108. Status prawny pracowników samo-
rządowych gminy określa odrębna ustawa. 

 
§ 109.1. Wójt nawiązuje stosunek pracy z se-

kretarzem i skarbnikiem gminy na podstawie 
uchwały Rady o ich powołaniu. 

2. Skarbnik gminy wykonuje funkcje głów-
nego księgowego budżetu. 

 
3. Sekretarz gminy zapewnia sprawne funk-

cjonowanie urzędu oraz organizuje jego pracę. 
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§ 110. Wszystkie czynności w sprawach z za-
kresu prawa pracy wobec pozostałych pracowni-
ków dokonuje Wójt jako pracodawca. 

 
§ 111.1. Stosunek pracy na podstawie mia-

nowania może być nawiązany z pracownikami 
samorządowymi po przepracowaniu co najmniej  
2 lat oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifi-
kacyjnej. 

 

2. asady i tryb oceny kwalifikacyjnej pra-Z
cowników mianowanych określa regulamin orga-
nizacyjny urzędu. 

 
4. Wykaz stanowisk pracy, na których pra-

cownicy mogą być zatrudniani na podstawie mia-
nowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 
Statutu. 
 

§ 112. Szczegółowe zasady podziału zadań i 
kompetencji pracowników określa regulamin or-
ganizacyjny. 

 
Rozdział XII 

Mi ie komunalne en i gospodarka finansowa 
 

§ 113.1. Gmina samodzielnie prowadzi go-
spodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. 

 
2. Projekt budżetu przygotowuje Wójt, 

uwzg ilędn ając zasady prawa i wskazówki Rady. 
 
3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie 

mieni omunalnego óa k i objaśnieniami W jt przed-
kłada Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada 
poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopinio-
wania. 

 
4. Budżet jest uchwalany do końca roku po-

przedzającego rok budżetowy. 
 
5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, 

jednak nie później niż do 31 marca roku budżeto-

wego, podstawą gospodarki budżetowej jest pro-
jekt budżetu przedłożony Radzie. 

 
6. Za prawidłową gospodarkę finansową 

gminy  ó odpowiada W jt. 
 

7. W uchwale budżetowej określa się źródła 
pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wy-
datki b żud etu przewyższają planowane dochody. 

 
8. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. 
 
§ 114. Procedurę uchwalania budżetu oraz 

rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi określa Rada. 

 
§ 115. Kontrolę gospodarki finansowej gmi-

ny sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa. 
 

Rozdział XIV  
Przepisy końcowe 

 
§ 116. Zmiany Statutu następują w trybie 

właściwym do jego uchwalenia. 
§ 117. W sprawach nie uregulowanych Sta-

tutem ma zastosowanie ustawa ustrojowa i wła-
ściwe przepisy. 
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Załączniki do Statutu  
Gminy w Radkowie 

 
Załącznik Nr 2 

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 
 
1. Zespół ds. Oświaty. 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
3. Gminna Biblioteka Publiczna. 

 
Załącznik Nr 3 

 
Wykaz stanowisk pracy na których pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie mianowania 

 
1. Kierownicy referatów. 
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
3. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. 
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UCHWAŁA Nr IV/26/2003 
RADY GMINY W RADKOWIE 

 
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kossowie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”,  

art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 usta- 
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin- 
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 59 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
(tekst jedn. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. 
zmian.) Rada Gminy w Radkowie postanawia,  
co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2003r. zlikwidować 
Szkołę Filialną w Kossowie. 
 

§ 2. Uczniom likwidowanej szkoły o której 
mowa w § 1 zapewnia się kontynuacje nauki w 
Szkole w Radkowie i w Przedszkolu Samorządo-
wym w Radkowie. 
 

§ 3. Nauczycielom zatrudnionym w likwido-
wanej szkole zapewnia się zatrudnienie w Szkole w 
Radkowie. 
 

§ 4. Mienie ruchome likwidowanej szkoły 
przeznacza się na doposażenie szkoły i przedszkola 
w Radkowie. 
 

§ 5. Mienie nieruchome stanowi własność 
komunalną Gminy Radków. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

Przewodniczący Rady Gminy: K. Błaut 
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UCHWAŁA Nr 22/2002 
RADY GMINY W STOPNICY 

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

gminy Stopnica na 2003 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jt. Dz. U. z 2002r. 
Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
gminy Stopnica na 2003 rok” w brzmieniu stano-
wiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

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

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: K. Tułak 
 

Załącznik do uchwały Nr 22/2002 
Rady Gminy w Stopnicy 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stopnica na rok 2003 

 
Cele progra u m

 
1. Nawiązanie wielopłaszczyznowej i efektywnej 

współpracy z instytucjami i organizacjami dzia-
łającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych patologii 
społecznych - głównie zaś z Sądem, Policją i 
Prokuraturą, z Ośrodkiem Opieki Społecznej, ze 
Służbą Zdrowia, Kościołem Katolickim, Szko-
łami wszystkich stopni i typów, z Poradniami i 
Ośrodkami Odwykowymi - wypracowanie 
wspólnych strategii i metod działania. 

2. Ograniczanie dostępności  alkoholu szcze-do
gólnie wysokoprocentowego i zmiana struktu-
ry spożycia napojów alkoholowych, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży. 

3. Wypracowanie wśród dzieci i młodzieży racjo-
nalnych postaw wobec alkoholu i innych sub-
stancji psychoaktywnych zmieniających świa-
domość poprzez wdrażanie i realizację nowo-
czesnych programów profilaktycznych takich 
jak: „Noe”, „Debata”, „Spójrz inaczej”. 

4. Organizowanie alternatywnych miejsc twór-
czego spędzania wolnego czasu dzieci i mło-
dzieży, np. świetlic środowiskowych jako uni-
wersalnych form oddziaływania profilaktycz-
nego, edukacyjnego i wychowawczego. 

5. Zmiana zachowań i postaw obywateli i insty-
tucji w sytuacji zaistnienia problemów spo-
łecznych o podłożu alkoholowym - obalanie 
mitów i stereotypów myślowych i kulturowych 
związanych z alkoholem i stosowaniem prze-
m yoc . 

6. Konwersja społecznych, kulturowych i obycza-
jowych wzorców i uwarunkowań związanych z 
alkoholem - zmiana obyczajów w zakresie spo-
sobu i okazjonalności spożywania napojów al-
koholowych. 

7. Rozpowszechnienie wśród lokalnej społeczno-
ści - wiedzy na temat społecznych, ekonomicz-
nych i zdrowotnych skutków alkoholizmu. 

8. Zmniejszenie rozmiarów przemocy domowej - 
zbudowanie lokalnego systemu wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie i dla przeciwdziała-
nia temu zjawisku oraz powstrzymania fali 
przemocy w życiu społecznym. 

9. Budowanie skutecznych form kontroli admini-
stracyjno-prawnej i społecznej wobec przeja-
wów naruszania prawa przez osoby korzysta-
jące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych. 

10. Zwiększenie skuteczności interwencji admini-
stracyjno-prawnej wobec osób nadużywają-
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cych alkoholu i względem sprawców przemocy 
w rodzinie. 

11. Propagowanie idei trzeźwego i zdrowego stylu 
życia wśród lokalnej społeczności, poprzez or-

ganizowanie i wspieranie wszelkich imprez 
bezalkoholowych o charakterze sportowym i 
kulturalno-oświatowym. 

 
Rozdział I 

Zadania gminnego programu 
 

Zadanie I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i ich rodzin 

 
1. Rozszerzenie działalności punktu konsultacyjnego: 

a) utworzenie telefonu zaufania dla osób z 
problemem alkoholowym i dla ofiar prze-
mocy w rodzinie, czynnego dwa razy w ty-
godniu w godz. od 7-11, 

b) rozszerzenie pracy punktu konsultacyjnego 
na dni ustawowo wolne od pracy. 

2. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia 
grup samopomocowych dla osób uzależnio-
nych i członków ich rodzin takich jak: AA - gru-
pa anonimowych alkoholików, Al.-Anon - dla 
współmałżonków osób uzależnionych. 

3. Zorganizowanie i sfinansowanie cyklu profe-
sjonalnych szkoleń z zakresu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób 
pragnących nieść pomoc ofiarom przemocy 
oraz wszystkim, którzy są uwikłani w różnego 
rodzaju uzależnienia 
a) zorganizowanie szkolenia w programie 

wczesnego rozpoznawania i krótkiej inter-

wencji w zakresie uzależnień i przemocy 
domowej - dla przedstawicieli podstawo-
wej opieki zdrowotnej. 

b) zorganizowanie i sfinansowanie specjali-
stycznego szkolenia dla grupy nauczycieli z 
zakresu przygotowania do realizacji progra-
mów profilaktyczno-wychowawczych „Spójrz 
inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”. 

c) zwiększenie dostępności pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych i ich rodzin - poprzez współudział 
w finansowaniu działań terapeutycznych i 
leczenia ambulatoryjnego prowadzonych 
przez instytucje, organizację i stowarzysze-
nia, które został świad-y powołane w celu 
czenia profesjon utycz-alnych usług terape
nych i rehabilitacyjnych, a do których kie-
rowani są (lub sami się zgłaszają) miesz-
kańcy Gminy Stopnica, w zakresie objętym 
umową lub porozumieniem zawartym mie-
dzy tymi podmiotami a Urzędem Gminy. 

 
Z pują probadanie II. Udzielenie rodzinom, w których wystę lemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
 
1. Stworzenie możliwości pomocy rodzinom z 

problemem alkoholowym 
a) zorganizowanie i sfinansowanie pobytu 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicz-
nych na oloniach i obozach ze specjalnym k
programem psychoterapeutycznym, 

b) dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym 
zwłaszcza w porze zimowej, 

c) doraźna pomoc tym dzieciom w celu za-
pewnienia im cieplej odzieży, obuwia itp. 

2. Dalsze rozwijanie i wzmacnianie lokalnego sys-
temu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ce-
lem zwiększenia skuteczności interwencji praw-

no-administracyjnej zarówno wobec spraw-ców 
jak i ofiar przemocy a także w sytuacji zaistnienia 
innych zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny. 

3. Objęcie ofiar przemocy systemem pomocy 
socjalnej, zdrowotnej i prawnej. 

4. Szerokie upowszechnienie wiedzy (ulotki i pla-
katy) o możliwościach i procedurze admini-
stracyjno-prawnej kierowania osób uzależnio-
nych na przymusowe leczenie odwykowe m.in. 
w zamkniętych zakładach lecznictwa odwyko-
wego oraz o działaniach jakie może podjąć 
osoba doznająca przemocy w celu powstrzy-
mania i uwolnienia się zarówno od przemocy 
jak i od sprawcy. 

 
Za ałalności informacdanie III. Prowadzenie profilaktycznej dzi yjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży w celu zapobiegania i przeciwdziałania występowaniu wszelkim 

patologiom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania i stosowanie przemocy (art. 4.1) 
 
1. Realizacja nowoczesnej profilaktyki proble-

mów alkoholowych poprzez wdrażanie i pro-
mowanie na terenie gminy ogólnopolskich 

kampanii edukacyjnych i profilaktycznych ini-
cjowanych m.in. przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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2. Wdrażanie i sfinansowanie wzorcowych i pilo-

tażowych programów profilaktycznych przez 
uprawnione do tego zespoły fachowców we 
wszystkich szkołach na terenie gminy 
- realizacja programu „Noe”, 
- realizacja programu „Debata”, „Spójrz ina-

czej” i „Spójrz inaczej na agresję” oraz in-
nych programów rekomendowanych przez 
PARPA. 

3. Organizowanie obozów i kolonii profilaktycz-
nych i terapeutycznych. 

4. Promocja imprez bezalkoholowych (dyskoteki, 
bale okolicznościowe dla dorosłych, zawody 
sportowe, festyny trzeźwościowe) - jako formy 
oddziaływań profilaktycznych. 

5. Zorganizowanie i sfinansowanie festynu trzeź-
wościowego ze specjalnym programem arty-
stycznym promującym trzeźwy i zdrowy styl 
życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży (na 
przełomie czerwca i lipca lub sierpnia i wrze-
śnia 2003r.). 

6. Druk broszur, biuletynów, ulotek i innych form 
służących oddziaływaniom profilaktycznym. 

7. Zorganizowanie szkoleń dla właścicieli skle-
pów i sprzedawców handlujących napojami al-
koholowymi, w celu ograniczenia możliwości 
zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepeł-
noletnie. 

 
Zadanie IV. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów  
a ożycia na miejscu i polkoholowych przeznaczonych do sp za miejscem sprzedaży oraz kontrole  

przestrzegania zasad obrotu tymi napojami 
 
1. Działania zmierzające do ograniczenia dostęp-

ności i spożycia alkoholu 
a) dążenie do zmniejszenia ilości wydawa-

nych zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych zawierających powyżej 4,5 % 
przeznaczonych do spożycia poza iej-m
scem sprzedaży, 

b) Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, dla 
terenu gminy liczbę punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających po-
wyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 
kierując się zasadą ograniczania dostępno-
ści do alkoholu i dążeniem do zmiany 
struktury spożycia napojów alkoholowych, 

c) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 
zasady usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i 
warunki sprzedaży tych napojów i może 
wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprze-
daży, podawania, spożywania oraz wno-
szenia napojów alkoholowych w miejscach 
i obiektach l b na określonych obszarach u
gminy, ze względu na ich charakter (art. 14 
ust. 6 ustawy), 

d) j-podejmowanie interwencji administracy
no-prawnych w stosunku do osób praw-
nych i fizycznych łamiących ustawowy za-
kaz reklamy napojów alkoholowych oraz 
tych podmiotów wobec których istnieje 
podejrzenie, że dopuszczają się sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym 
lub pod zastaw lub nie przestrzegają in-
nych zasad obrotu napojami alkoholowymi 
warunkujących korzystanie z zezwolenia, 

e) szkolenie i informowanie właścicieli oraz 
sprzedawców punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych o ich prawach i obowiązkach 
oraz o konsekwencjach administracyjno-
prawnych w sytuacji stwierdzenia uchybień 
związanych z naruszeniem warunków zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

1. Określenie szczegółowych warunków wyda-
wania zezwoleń: 
a) sprzedaż napojów alkoholowych przezna-

czonych do spożycia na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży może być prowadzona 
tylko na podstawie zezwolenia wydanego 
przez Wójta Gminy, 

b) w miejscach sprzedaży i podawania napo-
jów alkoholowych powinna być uwidocz-
niona informacja o szkodliwości spożywa-
nia napojów alkoholowych, 

c) napoje alkoholowe nie mogą być sprzeda-
wane w formie samoobsługi, a za wydzie-
lone stoisko rozumie się miejsce, w którym 
odpowiedzialna za to osoba prowadzi bez-
pośrednią sprzedaż napojów alkoholo-
wych, tj. sprzedaż odbywa się z rąk sprze-
dawcy do rąk klienta, za ladą wydzielającą 
to stoisko od pozostałej części sklepu, po-
siadającą własną kasę fiskalną rejestrującą 
prowadzoną sprzedaż, 

d) w warunkach winny się znaleźć dokładne 
określenia typów i rodzaje placówek 
uprawnionych do sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych z dokładnym wy-
szczególnieniem, jaki obiekt uważa się za 
sklep ogólnospożywczy, a jaki za „drink-
bar” itp. 

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywa-
nia napojów alkoholowych: 
a) na terenie szkół, 
b) w miejscach i czasie masowych zgroma-

dzeń, 
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c) w środkach i obiektach komunikacji pu-
blicznej, 

d) zabrania się spożywania napojów alkoho-
lowych na ulicach, placach i w parkach, z 
wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich 
spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży 
tych napojów. 

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych: 

a) osobom, których zachowanie wskazuje, że 
znajdują się w stanie nietrzeźwości, 

b) osobom do lat 18, 
c) na kredyt lub pod zastaw. 

5. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności 
nabywcy sprzedający lub podający napoje al-
koholowe uprawniony jest do żądania okaza-
nia dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. 

 
Zadanie V. Wspomaganie działalności instytucji, placówek, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
 
1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi or-

ganizacjami pozarządowymi realizującymi pro-
fesjonalne programy z zakresu profilaktyki i 
przeciwdziałania patologiom społecznym 
a) współpraca z Kościołem Katolickim i innymi 

Kościołami oraz związkami i organizacjami 
wyznaniowymi (np. CARITAS) w zakresie 
trzeźwościowych inicjatyw duszpasterskich; 
organizowania różnych form pomocy dla 
osób uzależnionych i członków ich rodzin 
oraz dla ofiar przemocy domowej; 

b) nawiązanie ścisłej współpracy z Komendą 
Powiatową Policji i KP w Stopnicy w zakre-
sie wypracowania jednolitych strategii, 
metod i kierunków działań oraz realizacji 
wspólnych przedsięwzięć służących pod-
niesieniu stanu bezpieczeństwa na terenie 
gminy i powiatu. 

2. Udzielenie wsparcia instytucjom, organizacjom 
i stowarzyszeniom zajmujących się profilaktyką 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

3. Sfinansowanie remontów, adaptacji pomiesz-
czeń, doposażenie oraz finansowanie bieżącej 
działalności placówek realizujących zadania 
programu; w tym świetlic środowiskowych ja-
ko alternatywnych miejsc twórczego spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież głównie 
z rodzin, w których występuje problem alkoho-
lowy i różne formy przemocy: 
a) doposażenie dwóch działających na terenie 

gminy świetlic środowiskowych w nie-
zbędny sprzęt do prowadzenia zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych, profilaktycznych 
oraz rekreacyjno-sportowych: 
- prenumerata czasopism i zakup facho-

wej literatury, których treść jest ukie-
runkowana na oddziaływanie wycho-
wawcze i profilaktyczne, 

- bieżące naprawy i uzupełnianie zużyte-
go sprzętu (bile, kije, końcówki, rakietki, 
joystiki, materiały biurowe), 

b) przeprowadzenie doraźnego remontu i ma-
lowania aktualnych pomieszczeń Świetlicy 
środowiskowej, 

c) dofinansowanie kosztów budowy pomiesz-
czeń z przeznaczeniem na nową siedzibę 
punktu konsultacyjnego dla osób z proble-
mem alkoholowym i ich rodzin, dla ofiar 
przemocy domowej oraz świetlicy środowi-
skowej ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicz-
nych - usytuowanych w nowo powstającym 
budynku Gimnazjum w Stopnicy, (art. 4.1 
ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 5 oraz ust. 2 w związku z 
art. 18.2 znowelizowanej ustawy): 
- możliwość korzystania przez dzieci i 

młodzież z zaplecza rekreacyjno-
sportowego Gimnazjum w dni wolne 
od zajęć szkolnych w ramach działalno-
ści świetlicy środowiskowej, 

- prowadzenia bezpośredniej działalno-
ści profilaktycznej przez pracownika w 
punkcie konsultacyjnym i nauczycieli 
wychowawców - wśród uczniów klas 
gimnazjalnych w specjalnie do tego ce-
lu utworzonej i odpowiednio wyposa-
żonej klaso-pracowni profilaktycznej, 

- dofinansowanie kosztów budowy i wy-
posażenia takiej klaso pracowni, 

- sfinansowanie wyżej wymienionych 
inwestycji ujęto jako zadanie prioryte-
towe w Gminnym Programie Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dla Gminy Stopnica na 2003 
rok oraz w planowanych środkach 
przeznaczonych na jego realizację, 

d) pokrycie kosztów badań przeprowadzonych 
przez biegłych w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu - osób kierowanych przez Gmin-
ną Komisję RPA na leczenie odwykowe. 

 
Rozdział II 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 



1. Podejmowanie czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uza-
leżnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
lecz kładzie lecznictwa odwykowego. eniu w za

2. Podejmowanie działań motywujących do pod-
jęcia leczenia, w szczególności prowadzenie 
rozmów interwencyjno-motywacyjnych z oso-
bami uzależnionymi i członkami ich rodzin, 
oraz ze sprawcami przemocy domowej. 

3. Opracowanie projektu Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. 

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy 
dotyczących liczby punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoho-
lowych. 

5. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punk-
tu przedaży napojów alkoholowych z uchwa-s
łami rady gminy ustalającymi liczbę punktów 
oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych, przed wy-
daniem przez wójta gminy zezwolenia. 

5. Prowadzenie z upoważnienia wójta gminy kon-
troli przestrzegania zasad i warunków korzy-
stania w zezwoleń. 

6. Pod naru-ejmowanie interwencji w związku z 
szeniem przepisów określonych w art. 13.1 i 15 
ustawy oraz występowanie przed Sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego. 

7. Nadzorowanie i merytoryczne opiniowanie 
propozycji przedstawianych Wójtowi Gminy w 
sprawie rozdziału środków finansowych pozy-
skanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

8. Komisja RPA uczestniczy w działaniach zmie-
rzających do popularyzacji wiedzy nt. proble-
matyki społecznej o proweniencji alkoholowej 
m.in. poprzez wydawanie biuletynów informa-
cyjnych i innych publikacji i materiałów o cha-
rakterze informacyjno-edukacyjnym. 

9. Gminna Komisja RPA kieruje się merytorycz-
nymi wskazaniami zawartymi w przewodni-
kach opracowanych przez Ministerstwo Zdro-
wia i Opieki Społecznej oraz Państwową Agen-
cję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Warszawie. 

 
Rozdział III 

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
1. Doc yhod  z opłat za wydane na podstawie  

art. 18 lub art. 18.1 zezwolenia oraz dochody z 
opłat określonych w art. 11.1 wykorzystane bę-
dą na realizację gminnych programów profilak-
tyki roblemów alkoholowych i i rozwiązywanie p
nie mogą być wykorzystane na inne cele. 

2. Finansowanie Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
odbywa się w ramach: 
a) środków pochodzących z opłat za korzy-

stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych wnoszonych corocznie do ka-
sy gminy przez wszystkie podmioty go- 
spodarcze prowadzące sprzedaż napojów 
alkoholowych,  

b) środków własnych gminy z dotacji celo-
wyc rszałkow-h Pełnomocnika Urzędu Ma
skiego ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, a także z zapisów, darowizn 
od osób prawnych i fizycznych (art. 9). 

 
Planowany harmonogram wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla G inm y Stopnica na 2003 rok 
 
- Wynagrodzenie i jego pochodne dla pracowni-

ka Punktu Konsultacyjnego  - 13.600 zł 
- Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji 

RPA (65,00 zł brutto za udział w posiedzeniu 
Komisji)  - 4.000 zł 

- Wdra nie najnowszych programów profilak-ża
tycznych - 3.000 zł 

- Dofinan  sowanie kolonii terapeutycznych 
  - 5.000 zł 

- Dof nina sowanie budowy nowego kompleksu 
pom sie zczeń przeznaczonych na siedzibę 

punktu konsultacyjnego, świetlic środowisko-
wych i klasopracowni profilaktycznych  - 61.400 zł 

- Utrzymanie pomieszczeń i doposażenie świe-
tlic środowiskowych  - 5.000 zł 

- Koszty badań przeprowadzonych przez bie-
głych sądowych w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu osób kierowanych na leczenie 
odwykowe  - 2.000 zł 

- Zakup fachowej literatury do punktu konsulta-
cyjnego i świetlicy środowiskowej  - 1.000 zł 

Razem: 0 zł.   95.00
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UCHWAŁA Nr V/28/2003 
RADY GMINY W WAŚNIOWIE 
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z dnia 27 lutego 2003r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w 2003 roku. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. marca  1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2 N 1 z001r. Dz. U. r 42, poz. 1591, z mianami w  
Dz. r 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, U. z 2002 roku N
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 41 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz. 
123 , poz. 1372) a także art. 4 ust. 1 ustawy 1, Nr 167
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianą w Dz. U. Nr 46, 
poz. 499 z 2001 roku, Nr 74, poz. 676 z 2002 roku) 
Rada Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się do Gminy Program Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2003 stanowiący załącznik 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 jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Salus 
 

Załącznik do uchwały Nr V/28/2003 
Rady Gminy w Waśniowie 
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 

 
I. Wstęp 

 
Prowadzenie działań związanych z profilak-

tyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
należy do zadań własnych gminy. 
Ust dzia-awa o wychowaniu w trzeźwości i przeciw
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1231 z późniejszymi zmianami), wymienia pięć 
zad realizowane w ramach ań, które powinny być 
uch lwa anego corocznie przez radę gminy gminne-
go programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.  
W szczególności zadania obejmują: 
1. zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycz-

nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, 

2. tórych udzielanie rodzinom, w k występują 
problemy alkoholowe, pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności dla 
dzieci i młodzieży, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naru-
sza nie-niem przepisów dotyczących reklamy 
których napojów alkoholowych a także zakazu 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz wystę-
powania przed sądem w charakterze oskarży-
ciela publicznego. 

Powyższe zadania są realizowane ze środków po-
chodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa 
nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowa-
nia rofilaktyką i rozzadań związanych z p wiązywa-
niem problemów alkoholowych. 

 
II. Charakterystyka Gminy: 

 
Gmina Waśniów obejmuje swym zasięgiem 

29 sołectw. Zamieszkuje 7329 osób. Rada Gminy w 
Wa  śniowie uchwałą Nr V/45/2001 z dnia 29 listo-
pada 2001 roku ustaliła limit 40 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 10 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 
spożycia w miejscu sprzedaży. 

We  roku na dług stanu na dzień 31.12.2002
terenie gminy Waśniów ilość punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosi: 
 w roku 2002: 

- 33 - piwo - 31 - piwo 
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- wino - 34 - wino - 32 
- wódka - 8 - wódka - 10 

Ilość produktów gastronomicznych, które posiada-
ją zez

 w roku 2002: 
o - 3 piwo - 2 

2. wino - 3 wino - 2 
wolenia na podawanie alkoholu: 3. wódka - 1 wódka - 0 

1. piw

 
III. Diagnoza sytuacji: 

 
Rozmiary i skutki aktualnie występujących 

problemów alkoholowych stwarzają poważne za-
grożenie dla funkcjonowania społecznego i eko-
nomicznego również naszej gminy. Wpływają na 
pogorszenie stanu zdrowotnego mieszkańców 
gminy oraz kształtowanie społecznych postaw 
moralnych. Jak wynika z danych Komisariatu Poli-
cji w Kunowie, w okresie całego 2002 roku na te-
renie gminy zanotowano: 
27 przestępstw i 32 wykroczenia z czego 18 to jest 
30 % spowodowali nietrzeźwi. Policjanci Komisa-
riatu Policji w Kunowie interweniowali 185 razy z 
czego 64 to interwencje domowe z udziałem osób 
nietrzeźwych, 35 to interwencje w miejscach pu-
blicznych z udziałem osób nietrzeźwych. 

Do Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Święto-
krzyskim w roku 2002 z terenu naszej gminy dowie-
ziono 55 mężczyzn. Nieletnich nie było. 49 osób z tej 
liczby dowieźli funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Kunowie. Powód umieszczenia w Izbie Wytrzeź-
wieli ww. to awantury domowe, naruszanie porząd-
ku publicznego oraz wywoływane zgorszenia swym 
zachowaniem w miejscach publicznych. 

Z interwencji Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Waśniowie skorzystało w 2002 roku  
15 rodzin gdzie występują problemy alkoholowe. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w roku 2002 rozpatrywała 7 wniosków 
w sprawie nadużywania napojów alkoholowych i 
kierowania na leczenie odwykowe. Trzy wnioski 
zgłosiły żony mężów nadużywających napojów 
alkoholowych, natomiast 4 wnioski przekazane 
były przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 
Osoby uzależnione od alkoholu lub nadużywające 
napojów alkoholowych ponoszą szkody zdrowot-
ne. Według oceny Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych - około 20 % pa-
cjentów lekarzy pierw za się szego kontaktu zgłas
do placówek podstaw otnej w owej opieki zdrow
związku z dolegliwościami, których przyczyną jest 
nadużywanie alkoholu. Są to dane szacunkowe. Ile 
takich przypadków było w naszej gminie trudno 
ustalić bowiem nie prowadzi się takiej statystyki. 

 
IV. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

 
Pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i pro-
wadzą do licznych tragedii. Dorośli nadużywając 
alkoholu powodują cierpienie swoich dzieci, od-
bierają im młodość i poczucie bezpieczeństwa. 
Młodzi ludzie upijając się tracą szansę na prawi-
dłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszcząc swoje 
zdrowie oraz możliwość efektywnej nauki i pracy. 
Dlatego też uważamy, że kierunki działania w 
sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alko 2003 roku na terenie Gminy Wa-holowych w 
śni w winny być zwrócone na: ó
- frozwój profesjonalnych orm pomocy psycho-

logicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci 
głównie tych z rodzin alkoholowych, 

- tworzenie i doskonalenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinach alko-
holowych, 

- zwiększenie dostępności usług terapeutycz-
nych dla osób uzależnionych i członków ich 
rodzin, 

- promowanie trzeźwości oraz wspieranie śro-
dowisk abstynenckich  ,

- tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do 
trzeźwego i zdrowego stylu życia (miejsca do 
uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku), 

-  dostępu do zapewnienie dzieciom i młodzieży
programów edukacyjnych i profilaktycznych, 
promujących zdrowy styl życia, pracę nad sys-
temem wartości i kształtowania pozytywnych 
zachowań społecznych, 

- rozwijanie edukacji publicznej i szkolenie 
przedstawicieli różnych zawodów w zakresie 
problemów alkoholowych. 

Powyższe zadania zamierza się realizować przez: 
- dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat uzależ-

nień, 
- promowanie zdrowego stylu życia mającego 

na celu zapobiegać patologii,  
- omawianie skutków nadużywania alkoholu, 

realizowanie konkretnych programów profilak-
tycznych, 

- wspieranie działalności szkół, Gminnego 
Ośrodka Kultury i bibliotek realizujących pro-
gramy profilaktyczne. Placówki te w ramach or-
ganizowania odpowiednich form spędzania 
wolnego czasu dzieci i młodzieży zwrócą uwagę 
na kształtowanie osobowości młodych l zi, ud
umiejętności interpersonalnych, wzmocnienie 
motywacji do przeciwstawiania się złu. Cele po-
stawione w prog być realizowane ramie mogą 
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przy zastosowan r m i metod pracy iu óżnych for
z dziećmi, np. za i e, muzyczne, te-jęc a plastyczn
atralne, sportow  y rozwojowe, e, gra i zabaw
konkursy wycieczki, obozy itp. Osoba prowa-
dząca zajęcia powinna stosować te formy pracy, 
które uważa za najbardziej odpowiednie,  

- uruchomienie zajęć w świetlicy socjoterapeu-
tyczej lub środowiskowej, 

- wprowadzenie zajęć sportowych do działalno-
ści świetl c środowiskowych (świetlice OSP), i

- dalsze utrzymywanie współpracy z poradnią 
Odwykową w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

- rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe 
osób wykazujących cechy uzależnienia od al-
koholu, podejmowanie działań w sprawie kie-
rowania na przymusowe leczenie lub moty-
wowanie do podjęcia leczenia, 

- współpraca z Komisariatem Policji oraz wspie-
ranie jego działań,  

- współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Ostrowcu 
Świętokrzyskim a w razie potrzeby nawiązy-
wanie współpracy z Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej w c nia okresowego elu umieszcza
rodzin zagrożonych lkoholową lub in- agresją a
ną patologią, 

- u zespołu działania prze-tworzenie do przeciw
mocy w rodzinie (pracownice GOPS, policjant) 
przygotowanego do skutecznego zajmowania 
się tą problematyką, którego zadaniem będzie: 
a. prowadzenie indywidualnych przypadków 

związany h z przemoc  w rodzinie  c ą ,
b. zbieranie i przekazywanie informacji na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie, 
c. inicjowanie worzenia nowych miejsc po-t

mocy dl  os b krzywdzonych, a ó
d. zbieranie dokumentacji poszczególnych 

przypadków przemocy domowej, a w sytu-
acji podejrzenia przestępstwa poinformo-
wanie o tym odpowiednie służby. 

Szczególna uwaga powinna być zwrócona na 
wdrażane procedury „Niebieskich Kart” w policji i 
pomocy społecznej. Skierowanie na kierunkowe 
szkolenia osób zajmujących się tą problematyką. 

 
V. Po a zakadejmowanie interwencji w przypadki złamani zu sprzedaży alkoholu oraz w przypadku złamania 

zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych 
 

W przypadku naruszenia przepisów określo-
nych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi doty-
czących złamania zakazu sprzedaży alkoholu nie-
letnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złama-
nia zakazów promocji i reklamy napojów alkoho-
lowych gmina może podejmować interwencje oraz 
występować przed sądem jako oskarżyciel publicz-
ny, czyli kierować sprawy do sądu bezpośrednio. 

Postępowanie dowodowe w tych sprawach prze-
prowadza Policja, ale sam akt oskarżenia sporzą-
dza i kieruje do sądu gmina. 
Świadkiem oskarżenia może być członek gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
biorący udział w przeprowadzeniu kontroli pla-
cówki sprzedającej napoje alkoholowe. 

 
VI. Źródła finansowania 

 
Środki na realizację Gminnego Programu pocho-
dzić będą z następujących źródeł: 
1. Środki z budżetu gminy przeznaczone na reali-

zację zadań własnych gminy wynikających z 
ustawy. 

2. Środki pochodzące z opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłata za korzystanie z zezwoleń stanowi do-
chód gminy objęty z budżetem związanym z 

realizacją zadań w zakresie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych. Środki, 
o których wa winny dp iadać łącznej mo  o ow
kwocie opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych 
do kasy gminy. 

Fun u mogą pochodzić dusze na realizację Program
również od sponsorów, np. jednostek organizacyj-
nych na terenie gminy. 

 
VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
1. i y rCzłonkom Komisj ustala się w nag odzenie w 

wysokości 15 % najniższego wynagrodzenia za 
pracę pracowników, ustalonego ządze-rozpor
niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obo-
wiązującego w danym okresie - za każde 
posiedzenie i udział w praca h Komisji. c

2. Przewodniczącemu Komisji ustala się wyna- 
grodzenie za iał w posiedzeniu i pracach udz
Komisji według zasad określonych w pkt. 1 
pomnożone przez 1,25. 

 
VIII. Korzyści płynące z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
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Problemów Alkoholowych 
 
Na pewno zaplanowanie i realizacja wspólnych 
działań zwiększy efekty i może przynieść korzyści 
w takich sferach jak - spadek liczby aktów przemo-
cy w rodzinie. Wzrost ilości miejsc świadczących 
pomoc dzieciom wychowującym się w trudnych 
warunkach rodzinnych, w tym w rodzinach z pro-
blemem alkoholowym, 
-  trud-wzrost świadomości społecznej na temat

ności dzieci w wując się odzinach ycho ych w r
dysfunkcyjnych, w szczególności w rodzinach z 
problem alkoholowym, 

- poprawa sytuacji materialnej rodzin oraz at-
mosfery życia rodzinnego,  

- spadek prze tępczośc spowodowanej nad-s i 
używaniem alkoholu,  

- zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną. 
Niektóre z wymienionych korzyści zauważalne 
będ pektywie czasowej, wynikać ą w dłuższej pers
jednak będą z realizacji naszych założeń progra-
mowych. 

 
Załącznik Nr 1 
do niniejszego Programu 

 
Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
Planowane wydatki na realizację Gminnego Program ktyki i Rozwiązywania  u Profila

Problemów Alkoholowych  w roku 2003 oraz harmonogram 
 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Przewidywane koszty  
w złotych 

1 leczenie odwykowe osób uzależ-. Rozpatrywanie wniosków o 
nionych od alkoholu: 

  

 - kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia 10 opinii lekarskich x 120 zł 1.200,00 
 - kierowanie wniosków do Sądu o leczenie odwykowe cały rok  

2. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilak-
tycznych dla uczniów Gimnazjum w Waśniowie 

10 klas x 4 godz. = 40 godz. x 20 zł 800,00 

 Zakup materiałów pomocnic 500,00 zych 10 klas x 50 zł 
 Zajęcia edukacyjne w ramach lekcji wychowawczych w ciągu 

roku szkolnego 
  

3. Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w okresie:   
 marzec - czerwiec 2003r. 14 tygodni x 2 godz. x 18 zł/h  
 wrzesień - grudzień 2003r. 14 tygodni x 2 godz. x 18 zł/h  
 zakup niezbędnego sprzętu i materiałów do realizacji zadań w 

świetlicy Gimnazjum w Waśniowie 
 1.200,00 

4. Dofinansowanie działalności Szkół Podstawowych w zakresie 
organizowania imprez i programów profilaktyczno-wycho-
wawczych służących rozwojowi tej działalności i efektywnego 
zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkolnej 

8 szkół x 250 zł 2.000,00 

5. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin pato-
logicznych i z problemem alkoholowym 

20 dzieci x 650 13.000,00 

6. Wspieranie finansowe Komisariatu Policji w Kunowie w celu 
wzmocnienia współpracy z Komisją w zakresie zwalczania 
alkoholizmu i przestrzegania przepisów ustawy 

8 m-cy x 300 zł 2.400,00 

7. Organizowanie i finansowanie imprez lturalnych orgku anizo-
wanych przez GOK z realizacją programu profilaktycznego: 

  

 - turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy m-ce lipiec - sierpień 2003r. 1.000,00 
 - turniej klas pod hasłem „Trzeźwy zawsze wygrywa” kwiecień - maj 2003r. 1.000,00 
 - zakup niezbędnego sprzętu do GOK (radiomagnetofon)  600,00 

8. Dofinansowanie dożywienia dzieci w szkołach  12.000,00 
9. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pielę-

gniarki, członków GKRPAl nauczycieli pracujących w świetlicach 
w zakresie stosowania w praktyce ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości oraz zastosowanie w praktyce zawodowej metody 
rozpoznawania uzależnień oraz interwencji wobec osób naduży-
wających alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających 

1.000,00 cały rok 

10. Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim 12 m-cy x 400 zł 4.800,00 
11. Diety i delegacje członków GKRPA oraz uczestników szkoleń 10 posiedzeń x 990 zł + delegacje 10.080,00 
12. Zakup niezbędnych materiałów dla GKRPA cały rok 400,00 
1 . 3 Zorganizowanie uroczystych obchodów MDD z udziałem 

wszystkich szkół z terenu gminy 
m-c czerwiec 2003r. 8.000,00 

14. Zadania nie ujęte w niniejszym harmonogramie, ale związane z 
realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

 - 

 Razem:  59.980,00 zł 
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UCHWAŁA Nr II/10/03 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN IE I Z MI WŁOSZCZOWSK EJ 

 
z dnia 26 luteg 0o 2 03r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gm  Zin iemi Włoszczowskiej na 2003 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9  

lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity -  
Dz. Ustaw z 2001 Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 
roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 214, poz. 1806) oraz 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 finansach 
publicznych (tekst jednolity - Dz. Ustaw z 2003r.  
Nr 15, poz. 148) Zgromadzenie Związku uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. Ustala się plan dochodów Związku Gmin 

Ziemi Włoszczowskiej w wysokości 9.000 zł zgod-
nie z załącznikiem Nr 1. 
 

§ 2. Ustala się plan wydatków Związku Gmin 
Ziemi kości  15.000 zł  Włoszczowskiej w wyso
z te og : 
a) y   w datki bieżące 15.000 zł 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń  - 

- dotacje  - 
- wydatki na obsługę długu  - 
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  -  

b) wydatki majątkowe  - 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 

§ 3. Ustala się przychody budżetu Związku w 
wysokości 6.000 zł sklasyfiko g para-wane wedłu
grafów określających źródło przychodu zgodnie z 
załącznikiem Nr 3. 
 

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do doko-
nywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami. 

 
§ pow5. Wykonanie uchwały ierza się Zarzą-

dowi Związku. 
 
§ 6. U  wchodzi w życie z dniem pod-chwała  

ję Dzienni ędo-cia i podlega ogłoszeniu w ku Urz
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Zgromadzenia: T. Burdziński 
 

Załączniki do uchwały Nr 0/03 II/1
Zgromadzenia Związku Gmin  
Ziemi Włoszczowskiej 
z dnia 26 lutego 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 

Plan dochodów Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2003 rok 
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

 
W tym dochody związane z realizacją zadań: 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragraf  
- źródła do odów ch

Przewidywane 
wykonanie za 

2002 rok 

Plan 
dochodów 

na 2003 
rok 

administracji 
rządowej i 

innych zadań  
zleconych 
ustawami 

z zakresu  
adm. rząd 

wykonywanych 
na podst. 

porozumień 

wynikających 
z poroz mień u
między j.s.t. 

1. 750   Administracja publiczna 9.000 9.000 - - - 
  75095  Pozostała działalność 9.000 9.000 - - - 
   290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 

rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 9.000 9.000 - - - 

 
Załącznik Nr 2 

atki budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2003 rok 
 

 

Wyd

Lp. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału  Plan Wydatki bieżące Wydatki  
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w tym:   para-
graf 

- wydatki budżetu wydatków 
na 2003r. 

(6+11) 

Wydatki 
bieżące 

na 2003r. 
wynagrodz. i 

pochodne 
dotacje obsługa 

długu 
poręcz. i 

gwarancje 

majątkowe 
na 2003 rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  630   

63003 
Turystyka 
Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 

3.000 
 

3.000 

3.000 
 

3.000 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2. 750  Administracja publiczna 3.900 3.900 - - - - - 
  75095 Pozostała działalność 3.900 3.900 - - - - - 

3. 758  Różne rozliczenia 100 100 - - - - - 
  75818 Rezerwy ogólne 100 100 - - - - - 
  4810 Rezerwy 100 100 - - - - - 

4. 900  Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 8.000 8.000 - - - - - 

  90002 Gospodarka odpadami 8.000 8.000 - - - - - 
   Plan wydatków na 2003 rok 15.000 15.000 - - - - - 

Załącznik Nr 3 

in Ziemi Włoszczowskiej na 2003 rok 
 

Przychody budżetu Związku Gm
 

w złotych 
Lp. Treść Kwota 
1. Planowane dochody na 2003 rok 9.000 
2. Planowane wydatki na 2003 rok 15.000 
3. Wynik (1-2) - 6.000 
I. Przychody 6.000 
2. § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych 6.000 
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UCHWAŁA Nr 2/2003 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO (KOMUNALNEGO) „NIDZICA”  

W KAZIMIERZY WIELKIEJ 
 

z dnia 28 lutego 2003r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego (Komunalnego) „Nidzica” na 2003 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d 
ora rz a t. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorz (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poądzie gminnym z. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i  
Nr 113, poz. 984), art. 49, art. 52, art. 109, art. 116, 
art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003r. Nr 15, poz. 148) i § 13 pkt 6 statutu Związ-
ku Międzygminnego (Komunalnego) „Nidzica” 
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 1999r. 
Nr 15, poz. 183) Zgromadzenie Związku uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku 
M (Kom w iędzygminnego unalnego) „Nidzica” 
wysokości 2 534 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do uchwały (według źródeł i działów klasyfi-
kacji budżetowej). 
 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku 
Międzygminnego (Komunalnego) „Nidzica” w 
wysokości 2 613 420,00 zł 

z tego : 
a) wydatki bieżące  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń - 1 036 070,00 zł,  
b) wydatki majątkowe - 134 500,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały (wydatki 
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budże-
towej). 

§ 3.1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu w 
kwocie 78 990,00 zł są przychody pochodzące z: 
1) kredytów zaciąganych w bankach krajowych w 

kwocie - 70 000,00 zł  
2) nadwyżki bu  la ch w kwocie dżetowej z t ubiegły

8 990,00 zł. 
 

2. Przychod hod u sklasyfiko-y i rozc y budżet
wane w paragrafów określających ich edług rodzaj 
zestawio  w załą niku Nr 3  uchwałyne są cz do . 
 

§ 4. Ustala się rezerwę (w wysokości do 1 % 
wydatków budżetowych) w wysokości - 25 300,00 zł. 
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§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do zacią-

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

 
§ 6. U ażnia się ku do dopow  Zarząd Związ ko-

nywania przeniesień planowanych wydatków w 
ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi 
Związku Międzygminnego (Komunalnego) „Nidzica”. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia z mocą ą od dnia 1 stycznia 2003 obowiązując
roku. 

Przewo iczący roma zenia  dn Zg d
Związku iędzy inne  „Nidz a”: M. Krupa  M gm go ic

 
 
Załączniki do uchwały Nr 2/2003 
Zgromadzenia ZMK „Nidzica” 
z dnia 28 lutego 2003r. 
 

Załącznik Nr 1 
 

Dochody budżetu Związku Międzygminnnego (Komunalnego) „Nidzica”  
w Kazimierzy Wielkiej na 2003 rok 

 
zł 

Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów paragrafy klasyfikacji Wykonanie w 2002 roku P 003 rok lan na 2
1. 400 083 1 342 363 04 1 460 8
2. 400 083 70 900 00 40 0
3. 900 083 569 183 26 629 1
4. 758 374 110 00 290 404 5
5. 400 092 5 865  
   2 362 421 2 534 430 

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki budżetu Związku Międzygminnnego (Komunalnego) „Nidzica”  

w Kazimierzy Wielkiej na 2003 rok 
 

Wydatki Symbol 
Bieżące 

W tym Lp. Nazwa działu 
i rozdziału 

Dział Rozdział 
Ogółem  
(6+11) Razem Wynagrodzenia 

i pochodne 
Dotacje Obsługa 

długu 
Z tyt. poręczeń 

i gwarancji 

Majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Wydatki na zadania własne 400 

900 
758 

40002 
90095 
75818 

1 873 720 
714 400 

25 300 

1 768 020 
685 600 

25 300 

712 830  
323 240 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

105 700  
28 800 

- 
 2 613 420 2 478 920 1 036 070 - - - 134 500 

 
Załącznik Nr 3 

 
Przychody i rozchody budżetu Związku Międz o) „Nidzica”  ygminnnego (Komunalneg

w Kazimierzy Wielki 3 rok ej na 200
 

Lp. Przychody Kwota 
1. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) 8 990 
2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s  .t. (§ 911, § 931) 
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)  70 000 
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 9  51) 
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 78 990 
 Rozchody  
1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)  
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2. Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)  
3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)  
4. Lokaty (§ 994)  

 Razem rozchody  
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