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771 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2003 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 9 kwietnia 2003r. 

 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nie posiadających  

planów ochrony. 
 

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 
16 października 1991 roku o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, 
Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623 i z 2002r.  
Nr 130, poz. 1112) i art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 
oraz z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365,  
Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych 
wynikających z potrzeby zabezpieczenia substancji 
 
przyrodniczej oraz ochrony walorów krajobrazo-
wych dla rezerwatów przyrody: Sufraganiec, Ja-
skinia Raj, Góra Dobrzeszowska, Biesak Białogon, 
Milechowy, Karczówka - stanowiący załącznik do 
niniejszego rozporządzenia. 
 

2. Plan zadań ochronnych, o którym mowa 
w ust. 1 ustala się na okres do dnia 31 grudnia 
2003r. 
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§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. 
 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

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

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 10/2003 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 9 kwietnia 2003r. 

 
Plan zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nie posiadających planów ochrony 

 

Nadleśnictwo Nazwa 
rezerwatu 

Lokalizacja 
prac oddz. 
pododdz. 

Zagrożenia wewnętrzne dla substancji rezerwatowej 
Sposób 

prowadzenia 
ochrony 

Zakres 
prowadzenia 

ochrony 
Kielce Sufraganiec 64 b, c, f - rez. leśny 

głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan z udzia-
łem jodły oraz roślinność zielna dna lasu. Zasadne jest 
usunięcie części nadmiernie wydzielającego się posuszu z 
niektórych partii rezerwatu w tym drzew chorych, sprzyja-
jących nadmiernemu rozmnażaniu szkodników owadzich 
z jednoczesnym pozostawieniem pojedynczych drzew 
dziuplastych. Tym samym zabieg, przeciwdziała pogar-
szaniu się kondycji drzewostanu z wszystkimi tego konse-
kwencjami. 

cięcia 
sanitarne 

PCL- 45 m3 

 Jaskinia Raj 103 Ba - rez. przyrody nieożywionej 
głównym przedmiotem ochrony jest odsłonięcie wapieni 
dewońskich wraz z rozwiniętą w nich jaskinią krasową 
oraz znajdującymi się w niej szatą naciekową oraz namu-
liskami zawierającymi cenne warstwy kulturowe. Górną 
warstwę powierzchni górotworu nad jaskinią porasta 
drzewostan, który nie jest głównym przedmiotem ochro-
ny, a stanowi jedynie otoczenie zasadniczej substancji 
chronionej, wskazane jest prawidłowe kształtowanie 
warunków rozwojowych drzew i świetlnych dna lasu. 

cięcia 
sanitarne 

PCL- 10 m3 

 Góra 
Dobrzeszowska 

27 a-h - rez. leśny 
przedmiotem ochrony jest zachowanie zespołu natural-
nych elementów przyrodniczych takich jak: wychodnie 
piaskowca, triasowego, walorów krajobrazowych terenu i 
zbiorowiska leśnego. Wskazanym jest usuniecie części 
nadmiernie wydzielającego się posuszu z niektórych partii 
rezerwatu w tym drzew chorych, sprzyjających nadmier-
nemu rozmnażaniu szkodników owadzich z jednoczesnym 
pozostawieniem pojedynczych drzew dziuplastych. Tym 
samym zabieg przeciwdziała pogarszaniu się kondycji 
drzewostanu. 

cięcia 
sanitarne 

PCL- 25 m3 

 Biesak 
Białogon 

28 a-d - rez. przyrody nieożywionej 
głównym przedmiotem ochrony jest wychodnia skał 
ordowickich i kambryjskich. Dużą cześć rezerwatu porasta 
drzewostan, który nie jest głównym przedmiotem ochro-
ny, a stanowi jedynie otoczenie zasadniczej substancji 
chronionej, wskazane jest prawidłowe kształtowanie 
warunków rozwojowych drzew i świetlnych dna lasu.  

cięcia 
sanitarne 

PCL- 3 m3 

 Milechowy 233 Af 
 

- rez. leśny 
przedmiotem ochrony jest drzewostan z wszystkimi jego 
elementami w tym kserotermiczne zespoły zaroślowe oraz 
murawy. Zasadne jest prawidłowe kształtowanie warun-
ków świetlnych dna lasu. Naturalna sukcesja oraz wzrost i 
rozwój drzew powodują zmianę stosunków świetlnych 
dna lasu, a tym samym ustępowanie gatunków specjalnej 
troski oraz rozwój naturalnego odnowienia. 

ciecia 
sanitarne 

PCL- 23 m3 

 Karczówka 143 f podsadzenia (Bk) 0,2 ha 
  143 f pielęgnowanie 

upraw i młodników 
0,43 ha 

  143 a-g 

- rez. krajobrazowy 
gęsty podszyt grabowy stwarza zacienienie dna lasu 
uniemożliwiając odnowienie naturalne oraz wprowadza-
nie nowego pokolenia w 180 letnim drzewostanie sosno-
wym. 

cięcia sanitarne 
(Gb, So) 

PCL  
masa - 50 m3 
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UCHWAŁA Nr 1/I/2003 
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE 

 
z dnia 25 lutego 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok. 

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

lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 230, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806), 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) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w 
wysokości 11.875.414,- zł zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 (wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej). 

 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w 

wysokości 10.994.934,- zł z tego: 
a) wydatki bieżące w kwocie  10.039.834,- zł 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń w kwocie  6.782.400,- zł, 
- dotacje w kwocie  95.000,- zł, 
- wydatki na obsługę długu jednostki w kwo-

cie  160.000,- zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie  955.100,- zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 3.1. Dochody budżetu w kwocie 880.480,- 
przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek.  

 
2. Przychody i rozchody budżetu, sklasyfi-

kowane według paragrafów określających ich ro-
dzaj, zestawione są w załączniku Nr 3. 
 

§ 4. Ustala się wydatki na finansowanie in-
westycji w roku budżetowym zgodnie z załączni-
kiem Nr 4.  
Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich 
programów inwestycyjnych, zgodnie z załączni-
kiem Nr 4a. 

 
§ 5. Ustala się plan przychodów zakładu bu-

dżetowego w łącznej kwocie 1.791.660,- zł oraz 
wydatków zakładu budżetowego w kwocie 
1.791.660,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 
§ 6.1. Ustala się plan przychodów GFOŚiGW 

w kwocie 37.500,- zł i wydatków w kwocie 72.400,- zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków 
środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
 

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do spłat zobowiązań w kwocie 962.480 zł w celu 
realizacji planowych kwot rozchodów budżetu oraz 
do uzyskania kwoty 82.000 zł tj. kolejnej transzy z 
pożyczki zaciągniętej w 2002r. w celu realizacji 
planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z 
załącznikiem Nr 3. 

 
§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla innych 

podmiotów zgodnie z załącznikami: Nr 8 i Nr 9. 
 

§ 9. 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 899.195 zł  
- wydatki w kwocie 899.195 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 
 

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 500,- zł i 
wydatki w kwocie 500,- zł na zadanie realizowane 
na podstawie umów lub porozumień z organami 
administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2). 

 
§ 11. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 

45.000 zł. 
 
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 

Gminy do zaciągania pożyczek lub kredytów na 
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowe-
go deficytu budżetu do kwoty 500.000,- zł. 

 
§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 

Gminy do dokonywania przeniesień pomiędzy 
rozdziałami oraz pomiędzy paragrafami klasyfikacji 
budżetowej: 
1) w ramach działu w planie wydatków bieżących 

z wyłączeniem wydatków na zwiększenie wy-
nagrodzeń, 

2) dokonywaniu przeniesień w planie wydatków 
inwestycyjnych w ramach działu, w tym w 
szczególności w zakresie zmian dotyczących 
poszczególnych zadań inwestycyjnych okre-
ślonych jako inwestycje roczne, z wyłączeniem 
wieloletnich programów inwestycyjnych. 
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§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 100.000 zł i wydatki na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł. 

 
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 

Gminy do lokowania wolnych środków budżeto-
wych na rachunkach w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu j.s.t. 

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

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komoń 

 
Załączniki do uchwały Nr 1/I/2003 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 lutego 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu 2003r. 

 
w zł 

W tym 

Lp. 
Dział 

klasyfikacji 
Źródło dochodów  

(paragrafy klasyfikacji) Plan na 2003r. 

dochody związane 
z realizacją zadań 

administracji 
rządowej i innych  
zadań zleconych 

ustawami 

dochody związane  
z realizacją zadań z  

zakresu administracji  
rządowej wykonywanych 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 

rządowej 

dochody związane 
z realizacją zadań 

wynikających z 
porozumień między 

jednostkami  
samorządu  

terytorialnego 
1 2 3 4 5 6 7 
  Dochody od osób praw., os. fizyczn. i od 

in. jedn. nie posiad osobow. prawnej 
2.529.252    

1 756 § 031 - podatek od nieruchomości 1.956.912    
2 756 § 032 - pod. rolny 21.000    
3 730 § 033 - pod. leśny 175.640    
4 756 § 034 - pod. od śr. transp. 130.500    
5 756 § 035 - pod. od dział. gosp. 14.000    
6 756 § 036 - pod. od spadk. i darow. 15.000    
7 756 § 037 - pod. od posiad. psa 200    
8 756 § 041 - wpływy z opł. skarb 30.000    
9 756 § 050 - pod. od czyn. cywilnopraw. 100.000    

10 756 § 091 - odsetki od nieterm. opł. 70.000    
11 750 § 045 - opłaty lokalne 8.000    
12 750 § 069 - wpływy z różn. opł 8.000    

  Udziały w podatkach 1.878.361    
13 756 § 001 - pod. doch od os. fizyczn. 1.860.361    
14 756 § 002 - pod. od os. prawnych 18.000    

  Subwencje 5.694.636    
15 758 § 292 - oświatowa 3.808.038    
16 758 § 292 - ogólna 1.523.358    
17 758 § 292 rekompensująca 351.240    
18 758 § 092 odsetki od rach. bankowych 12.000    

  Dotacje 930.108 899.195 500  
19 710 § 202 - dot. cel z budż. państwa na zad. 

bież. na podst. porozumień 
500  500  

20 750 § 201 - dot. cel. otrzym. z budżetu pań-
stwa na zad. zlec. z zakr. adm. rząd. zlec. 
gminie 

65.680 65.680   

21 751 § 201 - dot. cel otrzym. z b. państwa na 
zad. zlec z zakr. adm. rząd. stały rejestr 
wyborców 

1.692 1.692   

22 801 § 203 - dot. celowa f. soc. em. pr n. 27.807    
23 853 § 201 - dot. celowa skł. ub. zdrow. 17.651 17.651   
24 853 § 201 - dot. cel. zas. i pomoc 496.640 496.640   
25 853 § 201 - dot. cel. zas. rodzin. i piel. 40.756 40.756   
26 833 § 201 - dot. cel. ośr. pom. społ. 128.820 128.820   
27 854 § 203 - dot. cel. na zad. wł f. soc. 2.606    
28 900 § 201 - dot. cel. na zad. zlec. oświet. 147.956 147.956   

  Pozostałe dochody 843.057    
  - wpł. od jedn. budżetowych 162.100    
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1 2 3 4 5 6 7 
29 750 § 083 - wpł. z usł. UMiG 3.000    
30 801 § 083 - wpł. od SZOO 7.000    
31 553 § 083 - usł. opiekuńcze 6.000    
32 854 § 083 - czesne 22.000    
33 926 § 083 - usługi OS i R 75.000    
34 921 § 083 - usługi M G D K 45.000    
35 921 § 083 - usługi Biblioteka 600    
36 900 § 083 - usługi ZIK i B 3.500    

  - dochody z majątku gminy 417.979    
37 700 § 075 - doch. z najmu 26.713    
38 700 § 047 - za zarząd, wiecz. użytkow 18.208    
39 700 § 075 - dzierżawa 38.558    
40 700 § 077 - sprzedaż skł. majątkowych 331.000    
41 700 § 043 - opłata targowa 3.500    
42 756 § 048 - wpł z zezw. alkoholowych 100.000    
43 921 § 083 - wpł. Gazeta Suchedn. 13.000    
44 900 § 626 - dot. otrzym. z fund. celow 64.000    
45 900 § 097 - wpływy z różn. doch SKB 85.978    

  Ogółem 11.875.414 899.195 500  

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki budżetu w 2003 roku 

 
w zł 

Symbol Wydatki 
bieżące 

w tym 
Lp. Nazwa działu i rozdziału 

Dział 
Roz-
dział 

ogółem 
(6+11) razem  

wyd. bież. 
wynagro-
dzenie i 

pochodne 
dotacje 

obsługa 
długu 

z tyt. 
poręczeń 

i gwa-
rancji 

majątkowe 

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

1. Rolnictwo i łowiectwo  
- zwalczanie chorób zakaźnych 

zwierząt  
- Izby Rolnicze  
- usuw. klęsk żywiołowych 

 
010 

01022 
01030 
01078 

500 
420 

5.000 

500 
420 

5.000 

     

Razem dział 010   5.920 5.920      

 
2. Leśnictwo  

- pozostała działalność 
020 

02095 2.840 2.840 
     

Razem dział 020   2.840 2.840      
 3. Transport i łączność  

- lokalny transp. zbiorowy  
- drogi publiczne gminne  
- pozostała działalność 

600  
60004 
60016 
60095 

 
30.000 

130.000 
120.200 

 
30.000 
75.000 

     
 

55.000 
120.200 

Razem dział 600   280.200 105.000     175.200 
 4. Gospodarka mieszkaniowa  

- gospodarka gruntami i nieru-
chomościami  

- pozostała działalność 

700  
 

70005 
70095 

 
 

15.000 
25.260 

 
 

15.000 
25.260 

     

Razem dział 700   40.260 40.260      
 5. Działalność usługowa 710         
 - plany zagospodarowania prze-

strzennego 
 

71004 57.180 57.180  
    

Razem dział 710   57.180 57.180      
 6. Administracja publiczna 750         
 - Rady gmin  75022 37.500 37.500      
 - Urzędy gmin  75023 1.404.520 1.244.520 1.033.220    160.000 
 - pobór podatków  75047 20.000 20.000      
 - pozostała działalność  75095 6.800 6.800      

Razem dział 750   1.468.820 1.308.820 1.033.220    160.000 
 7. Bezpieczeństwo publiczne 750         
 - Jednostki terenowe Policji  75403 1.000 1.000      
 - Ochotnicze Straże Pożarne  75412 52.400 52.400 7.240     

Razem dział 754   53.400 53.400 7.240     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 8. Obsługa długu publicznego 757         
 - obsługa papierów wartościo-

wych, kredytów i pożyczek 
 

75702 160.000 160.000   160.000 
  

Razem dział 757   160.000 160.000   160.000   
 9. Różne rozliczenia 758         
 - rezerwy ogólne i celowe  75818 45.000 45.000      

Razem dział 758   45.000 45.000      
 10. Oświata i wychowanie 801         
 - szkoły podstawowe  80101 2,884.778 2.884.778 2.443.478     
 - przedszkola przy szkołach  80104 223.470 223.470 206.100     
 - gimnazja  80110 1.541.250 1.541.250 1.326.950     
 - dowożenie uczni. do szkół  80113 27.200 27.200 -     
 - zesp. ekon.-admin. szkół  80114 239.630 236.130 203.730    3.500 
 - pozostała działalność  80195 335.307 42.807 -    292.500 

Razem dział 801   5.251.635 4.955.635 4.180.258    296.000 
 11. Ochrona zdrowia 851         
 - przeciwdziałanie alkoholiz.  85154 100.000 100.000      

Razem dział 851   100.000 100.000      
 12. Opieka społeczna  

- dodatki mieszkaniowe  
- usługi opiekuńcze  
- pozostała działalność 

853  
85315 
85328 
85395 

 
100.000 

99.450 
26.000 

 
100.000 

99.450 
26.000 

 
 

91.550 

    

Razem dział 853   225.450 225.450 91.550     
 13. Edukacyjna opieka wychowawcza 

- świetlice szkolne  
- przedszkola  
- pozostała działalność 

854  
85401 
85404 
85495 

 
298.055 
445.294 

2.606 

 
298.055 
445.294 

2.606 

 
274.955 
310.024 

- 

    

Razem dział 854   745.955 745.955 584.979     
 14. Gospodarka komunalna i ochro-

na środowiska 
900         

 - oczyszczanie miast i wsi  
- utrzymanie zieleni  
- pozostała działalność 

 90003 
90004 
90095 

73.000 
7.000 

486.450 

73.000 
7.000 

162.550 133.135 

   

323.900 
Razem dział 900   566.450 242.550 133.135    323.900 

 15. Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

- domy i ośrodki kultury  
- biblioteki  
- pozostała działalność 

921  
 

92109 
92116 
92195 

 
 

282.700 
160.000 

43.800 

 
 

282.700 
160.000 

43.800 

 
 

143.000 
127.000 

- 

    

Razem dział 921   486.500 486.500 270.000     
 16. Kultura fizyczna i sport 926         
 - instytucje kultury fizycznej  

- zadania z zakresu kultury fi-
zycznej i sportu  

- pozostała działalność 

 92604 
 

92605 
92695 

250.700 
 

95.000 
500 

250.700 
 

95.000 
500 

187.000  
 

95.000 

   

Razem dział 926   346.200 346.200 187.000 95.000    
 Razem - zadania własne   9.835.810 8.880.710 6.487.382 95.000 160.000 - 955.100 

II. Wydatki na zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami 

         

 1. Adm. publ. urzędy wojewódzkie 750         
 - środki z dotacji  75011 65.680 65.680 65.680     
 - środki własne  75011 21.520 21.520 11.220     

Razem dział 750   87.200 87.200 76.900     
 2. Urzędy naczelnych org. władzy 

państw., kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa 

751         

 - środki z dotacji  75101 1.692 1.692 264     
Razem dział 751   1.692 1.692 264     

 3. Opieka społeczna 853         
 - skł. na ubezp. zdrow. śr. z dot.  85313 17.651 17.651      
 - zasiłki i pomoc w naturze śr. z 

dot. 
 85314 496.640 496.640      

 - zasiłki i pomoc w naturze śr. 
włas. 

 85314 60.000 60.000      

 - zasiłki rodz. i pielęg. śr. z dotacji  85316 40.756 40.756      
 - ośrodki pomocy społ. z dotacji  85319 128.820 128.820 128.820     
 - ośrodki pomocy społ. śr. własne  85319 112.630 112.630 89.034     

Razem dział 853   856.497 856.497 217.854     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 4. Gosp. komun i ochrona środow. 900         
 - oświetl. ulic - środki z dotacji  90015 147.956 147.956      
 - oświetl. ulic - środki własne  90015 64.779 64.779      

Razem dział 900   212.735 212.735      
III. Wydatki na zadania realizowane na 

podstawie porozumień z organami 
adm. rządowej 

         

 1. Działalność usługowa  
- pozostała działal. - śr. z dotacji  
- pozostała działal. - śr. własne 

710 
71035 
71035 

500 
500 

500 
500 

     

Razem dział 710   1.000 1.000      
 Razem - wydatki na zadania z zakre-

su administracji rządowej 
  1.159.124 1.159.124 295.018     

 - w tym dotacje   899.695 899.695 194.764     
Ogółem wydatki budżetu 2003r.   10.994.934 10.039.834 6.782.400 95.000 160.000 - 955.100 

 
Załącznik Nr 3 

 

Przychody i rozchody budżetu 
 

§§ Przychody Kwota 
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych (Il-ga transza z pożyczki zaciągniętej w 2002r. na zadanie 

kanaliz. w ul.: ul. Placowa - Leśna 
82.000,- 

 Razem przychody 82.000,- 
 Rozchody  

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek  
w tym: NFOŚ i GW - W-wa 558.000 zł  

WFOŚ i GW - K-ce  137.500 zł  
WFOŚ i GW - K-ce  160.000 zł  
WFOŚ i GW - K-ce    60.000 zł  
WFOŚ i GW - K-ce    46.980 zł 

962.480,- 

 Razem rozchody  962.480,- 

 
Załącznik Nr 4 

 

Wydatki na inwestycje roczne 
 

Wysokość wydatków w roku budżetowym 

Lp. Zadanie inwestycyjne 
Jednostka organizacyjna 

realizująca program  
lub koordynująca jego wykonanie 

Dział Rozdział 
Łączne 
nakłady 

finansowe 
dochody 
własne 

dotacje kredyty i 
pożyczki 

środki z 
innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 zakup sprzętu komput. SZOO 801 80114 3.500 3.500    

Razem dział 801  801  3.500 3.500    
2 modern. i doposażenie ZGK 

- kwota z umorzenia pożyczki 
w NFOŚ i GW W-wa 

ZIK i B        

Razem 3.500 3.500    

 
Załącznik 4a 

 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 
 

w zł 
W tym 

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

Jednostka organizacyjna 
realizująca program 

lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział 
Okres 

realizacji 
programu

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków  
w r. 2003 

budżetowym 

dochody 
własne dotacje 

kredyty i 
pożyczki 

środki z
innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków 
w 2004r. 

Wysokość 
wydatków 
w 2005r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 moderniz. ul. Langiewicza Z-d Inwet. Kom i Bud. 600 2003-

2005 
70.000 10.000 10.000    30.000 30.000 

 mod. drogi Dobra Dróża ZIK i B 600 2002- 
2005 

175.000 15.000 15.000    20.000 100.000 

 modern. drogi Ostojów-Krzyzka ZIK i B 600 2003- 
2005 

250.000 40.000 40.000    30.000 180.000 

 bud. chodnika - Ostojów ZIK i B 600 2002-
2003 

166.200 90.200 90.200    0 0 

 budowa chodników ZIK i B 600 2002- 
2005 

232.214 20.000 20.000    70.000 70.000 

 drogi miejskie ZIK i B 600 2004- 
2005 

300.000 - -    150.000 150.000 

Razem dział 600 600  1.193.414 175.200 175.200    300.000 530.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 adaptacja pom. biur. UmiG - parter ZIK i B 750 2002-

2003 
210.000 160.000 160.000    - - 

Razem dział 750 750  210.000 160.000 160.000      
 hala rehab.-sport. przy Zesp. Sz. im. H. 

Sienkiew. w Suchedn. 
 801 2002-

2004 
1.322.500 292.500 292.500    800.000  

Razem dz. 801 801  1.322.500 292.500 292.500    800.000  
 kanal. sanit. Placowa - Lesna ZIK i B 900 2002-

2003 
475.400 231.400 85.400 64.000 82.000    

 kan. sanit miasta w tym:  
- Kielecka - Topolowa (92.500,- 2003r.) 

ZIK i B 900 2003-
2005 

892.500 92.500 92.500    400.000 400.000 

Razem dział 900 900  1.367.900 323.900 177.900 64.000 82.000  400.000 400.000 
 Ogółem   4.093.814 951.600 805.600 64.000 82.000  1.500.000 930.000 

 
Załącznik Nr 5 

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

 
w zł 

Dotacje z budżetu W tym 

Lp. Nazwa zakładu  
budżetowego 

Dział 
rozdział 

Stan  
środków 

obrotowych na 
1.01.2003r. 

Przychody 
przedmiotowa celowa na 

inwestycje 
Wydatki 

wydatki na wyna-
grodzenia i skład-
niki naliczane od 

wynagrodzeń 

wydatki 
inwestycyjne 

wpłata 
do 

budżetu 

Stan  
środków 

obrotowych 
na 31.12.2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ZGK - S-ów: dost. wody 400-

40002 
 639.400   551.767 91.049    87.633 

2. ZGK - pozost. działalność 400-
40095 

1.223 642.544   635.277 25.597   8.490 

 Razem dział  400 1.223 1.281.944   1.187.044 116.646   96.123 
3. ZGK - drogi publiczne gminne 600-

60016 
 23.000   30.250    -7.250 

 Razem dział 600  23.000   30.250    -7.250 
4. ZGK - gospod. ściekowa i 

ochrona wód 
900-

90001 
 443.716   510.234 200.420   -66.518 

5. ZGK - oczyszczanie miast i wsi 900- 
90003 

 43.000   64.132 35.126   -21.132 

 Razem dział 900  486.716   574.366 235.546   -87.650 
         Razem ZGK 1..223 1.791.660   1.791.660 352.192   1.223 

 
Załącznik Nr 6 

 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych 
 

Lp. Dz. 
rozdział 

Nazwa środka Stan  
na początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota  
wydatków 

Stan  
na koniec roku 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 900-90011 

Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

34.974,- 37.500,- 72.400,- 
w tym: 
- 40.000,- kotłownia 

SZOZ, 

74,- 

     - 32.000,- uzdatnianie 
wody„Józefów” 

 

     - 400,- obsługa r-ku  

 
Załącznik Nr 7 

 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych 
 

Lp. Dział -
rozdział 

Nazwa środka Stan  
na początek roku 

Kwota  
przychodów 

Kwota  
wydatków 

Stan  
na koniec roku 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 600-60016 Drogi 1.520,- 1.500 3.000,- 20,- 

     w tym:  
     - PT ulic; Ogrodowa, 

Pasternik, Józefów 
 

 
Załącznik Nr 8 

Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku 
 

Lp. Dz.  
Rozdz. 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji  
(cel publiczny) 

1. 
2. 

926-92605 
926-92605 

KS„ORLICZ”  
ŁLKS „Olimpia”  

80.000,- 
15.000,- 

organizacja imprez sportowych orga-
nizacja imprez sportowych 

  Razem 95.000,-  
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Załącznik Nr 9 
 

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2003 roku 
 

Lp. Dział - Rozdział Podmiot otrzymujący Kwota  Przeznaczenie dotacji  
1. 801-80195 § 662 - dotacje celowe przek. dla powiatu na inwest. i 

zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień 
między jednostkami sam. terytorialnego - Zespół Szkół 
im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie 

292.500,- 

hala rehab.-sportowa przy Zesp. Szk. 
im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie 

  Razem 292.500,-  

 
 

773 
 

UCHWAŁA Nr 4/I/03 
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE 

 
z dnia 25 lutego 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchedniów. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22  

ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2, 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. 230, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co na-
stępuje: 
 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Suchedniów 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi. 
 
§ 3. Traci moc Statut Gminy Suchedniów 

wprowadzony uchwałą Nr 11/II/96 Rady Miejskiej 

w Suchedniowie z dnia 22 lutego 1996r. (tekst jed-
nolity: Dziennik Urzędowy Województwa Święto-
krzyskiego z 2000r. Nr 55, poz. 44, zm. 2001r.  
Nr 128, poz. 1527). 
 

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia.  

 
2. Uchwała podlega także podaniu do pu-

blicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komoń 

 
Załącznik do uchwały Nr 4/I/03 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 lutego 2003r. 

 
Statut Gminy Suchedniów 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Gmina Suchedniów jest podstawową 
jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, 
powołaną do organizacji życia publicznego na 
swoim terytorium. 

 
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamiesz-

kują na obszarze Gminy Suchedniów stanowią, z 
mocy ustawy o samorządzie gminnym, wspólnotę 
samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele 
lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez 
organy Gminy. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Su-

chedniów, 
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miej-

ską w Suchedniowie, 
3) Przewodniczącym Rady – należy przez to ro-

zumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Suchedniowie, 

4) komisji – należy przez to rozumieć komisję 
Rady Miejskiej w Suchedniowie, 
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5) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć 

Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Suche-
dniowie, 

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmi-
strza Gminy Suchedniów, 

7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut 
Gminy Suchedniów, 

8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd 
Miasta i Gminy w Suchedniowie. 

 
§ 3.1. Terytorium Gminy obejmuje obszar o 

powierzchni 75 km2. 
 
2. Granice Gminy przedstawia mapa stano-

wiąca załącznik nr 1 do Statutu. 
 
§ 4. Siedzibą organów Gminy jest miasto 

Suchedniów. 
 
§ 5. Gmina posiada herb, którego wizerunek 

stanowi załącznik nr 2 do Statutu. 
 
§ 6. Gmina działa na podstawie: 

a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o samorzą-
dzie gminnym”, 

b) niniejszego Statutu, 
c) innych ustaw oraz przepisów wykonawczych 

do ustaw regulujących określoną dziedzinę. 
 

§ 7. Zakresem działania Gminy objęte są 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

 
§ 8. Gmina realizuje zadania poprzez: 

a) własne organy, 
b) samorządowe jednostki organizacyjne, 
c) zawieranie umów z innymi podmiotami, 
d) zawieranie porozumień z administracją rządo-

wą oraz powiatem lub województwem, 
e) współdziałanie z innymi jednostkami samorzą-

du terytorialnego. 
 

§ 9. Organami Gminy są: 
- Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny,  
- Burmistrz Gminy jako organ wykonawczy. 
 

§ 10.1. W celu realizacji określonych zadań 
Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, któ-
rymi są: 

a) jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej, 

b) gminne osoby prawne. 
 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy 
stanowi załącznik nr 3 do Statutu. 

 
§ 11.1. Jednostki organizacyjne nieposiada-

jące osobowości prawnej są tworzone, reorgani-
zowane i likwidowane na podstawie właściwych 
przepisów. 

 
2. Rada uchwala lub zatwierdza statuty tych 

jednostek oraz wyposaża je w niezbędne składniki 
majątkowe. 

 
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej działają 
jednoosobowo w granicach swych kompetencji 
oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Burmistrza. 

 
§ 12.1. Gminne osoby prawne tworzone są 

na podstawie właściwych przepisów przyznają-
cych im wprost taki status. 

 
2. Gminne osoby prawne samodzielnie de-

cydują o sposobie wykonywania należących do 
nich zadań oraz praw majątkowych, z zastrzeże-
niem zasad wynikających z właściwych przepisów. 

 
§ 13. W celu realizacji określonych zadań 

Gmina może zawierać umowy z innymi podmio-
tami. Treść umowy określa szczegółowo prawa i 
obowiązki stron. 

 
§ 14. Gmina może realizować przejęte w 

drodze porozumienia zadania z zakresu admini-
stracji rządowej oraz zadania z zakresu właściwo-
ści powiatu i województwa. Treść porozumienia 
określa szczegółowo prawa i obowiązki stron. 

 
§ 15.1. Gmina może współdziałać z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w formie 
związków, porozumień międzygminnych, stowa-
rzyszeń. 
 

2. Zasady nawiązywania współdziałania 
określa ustawa o samorządzie gminnym. 

 
Rozdział II 

Jednostki pomocnicze Gminy 
 

§ 16.1. W ramach Gminy działają jako jed-
nostki pomocnicze następujące osiedla i sołectwa: 
1) osiedle nr 1 w Suchedniowie, 

2) osiedle nr 2 w Suchedniowie, 
3) osiedle nr 3 w Suchedniowie, 
4) osiedle nr 4 w Suchedniowie, 
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5) osiedle nr 5 w Suchedniowie, 
6) osiedle nr 6 w Suchedniowie, 
7) osiedle nr 7 w Suchedniowie, 
8) sołectwo Krzyżka, 
9) sołectwo Michniów, 
10) sołectwo Mostki, 
11) sołectwo Ostojów. 
 

2. Granice osiedli i sołectw określone są w 
statutach poszczególnych jednostek pomocniczych. 
 

§ 17.1. O utworzeniu, połączeniu, podziale 
lub zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga 
Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zaintere-
sowanych mieszkańców. 

 
2. Przebieg granic jednostki pomocniczej 

powinien, w miarę możliwości, uwzględniać natu-
ralne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyj-
ne i więzi społeczne. 

 
3. Uchwała Rady o utworzeniu, połączeniu, 

podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej po-
dejmowana z inicjatywy Rady musi być poprze-
dzona konsultacjami z zainteresowanymi miesz-
kańcami. 

 
4. W przypadku, gdy utworzenie, połączenie, 

podział lub zniesienie jednostki pomocniczej do-
konywane jest na wniosek zainteresowanych 
mieszkańców, uchwała Rady może być poprze-
dzona konsultacjami z innymi mieszkańcami. Za-
sady i tryb przeprowadzania konsultacji określa 
Rada w odrębnej uchwale. 

 
5. Organizację i zakres działania jednostki 

pomocniczej, w tym tryb i zasady wyborów orga-
nów tych jednostek oraz sposób zwoływania i ob-

radowania zebrań mieszkańców określa Rada od-
rębnym statutem. 

 
§ 18.1. Jednostki pomocnicze Gminy prowa-

dzą gospodarkę finansową w ramach budżetu 
Gminy. 

 
2. Jednostki pomocnicze mają prawo przed-

stawić, w formie wykazu rzeczowo-finansowego, 
zakres i rodzaj zadań, które chcą realizować. Wykaz 
ten składany jest Burmistrzowi w ramach procedu-
ry opracowywania projektu budżetu. 

 
3. Burmistrz sporządzając projekt budżetu 

bierze pod uwagę wnioski jednostek pomocni-
czych, jednak przy projekcie budżetu przedstawia 
Radzie wszystkie wykazy rzeczowo-finansowe jed-
nostek pomocniczych. Uchwalając budżet Rada 
bierze pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, 
równomierność rozmieszczenia środków i możli-
wości finansowe Gminy. 
 

§ 19.1. Przewodniczący organu wykonawcze-
go jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyć w 
sesjach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu. 

 
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest każ-

dorazowo zawiadamiać, na takich samych zasadach 
jak radnych, przewodniczącego organu wyko-
nawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady. 

 
3. Swoją obecność na sesji przewodniczący 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
potwierdza podpisem na liście obecności. 

 
4. Rada ustanawia zasady, na jakich prze-

wodniczącemu organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III 

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich 
 

§ 20. Uprawnionym do dostępu do doku-
mentów Gminy, wynikających z wykonywania 
zadań publicznych i korzystania z nich jest każdy 
zainteresowany. 

 
§ 21. Udostępnieniu podlegają w szczegól-

ności następujące dokumenty publiczne: 
- uchwały Rady Miejskiej, 
- zarządzenia Burmistrza, 
- wnioski i opinie komisji Rady, 
- interpelacje i wnioski radnych, 
- protokoły z posiedzeń Rady i komisji Rady. 
 

§ 22. Dysponentami dokumentów publicz-
nych są w zakresie działania: 

1) Rady – Przewodniczący Rady lub upoważniony 
przez niego pracownik Biura Rady, 

2) Burmistrza – Burmistrz lub wyznaczony przez 
niego pracownik, 

3) gminnych jednostek organizacyjnych – kie-
rownicy tych jednostek. 

 
§ 23.1. Dokumenty publiczne są jawne, z wy-

łączeniem tych, których ochrona przed nieupraw-
nionym ujawnieniem wynika z ustawy. 

 
2. Dostęp do dokumentów w indywidual-

nych sprawach z zakresu administracji publicznej 
regulują przepisy Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego. 
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§ 24. Dysponent dokumentów publicznych 
jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań 
celem zapewnienia dysponowania tymi dokumen-
tami w sposób nadający się do udostępnienia przy 
zachowaniu ochrony przed nieuprawnionym ujaw-
nieniem. 

 
§ 25. Udostępnienie dokumentów publicz-

nych obejmuje prawo do: 
1) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumen-

tach, 
2) wglądu do dokumentów, 
3) sporządzania uwierzytelnionych kopii z doku-

mentów. 
 

§ 26.1. Informacji o dokumentach publicz-
nych udziela pracownik wskazany przez dysponen-
ta dokumentu. 

 
2. Udzielając informacji pracownik wskazuje 

uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument 
jest udostępniany. 

 
§ 27. Wgląd do dokumentów publicznych 

jest realizowany w formie: 
a) powszechnej publikacji, 
b) bezpośredniego udostępnienia dokumentu 

uprawnionemu na jego wniosek. 
 

§ 28.1. Powszechnej publikacji dokonuje się: 
a) w Dzienniku Urzędowym Województwa Świę-

tokrzyskiego, 
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 

Suchedniowie. 
 

2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718). 

 
3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu publikuje się 

wszystkie uchwały Rady Miejskiej. 
 

§ 29.1. Bezpośrednie udostępnienie na wnio-
sek uprawnionego dotyczy jedynie dokumentów, 
których udostępnienie nie jest dokonywane w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
2. Wniosek o udostępnienie powinien być 

złożony na piśmie, jeżeli dotyczy informacji zawar-
tych w wielu dokumentach lub o różnorodnym 
charakterze. 

 
3. Udostępnienie następuje niezwłocznie w 

sposób zgodny z wnioskiem, o ile środki technicz-
ne dysponenta dokumentów umożliwiają realiza-
cję tego wniosku. 

 
4. Udostępnienie dokonywane jest w obecno-

ści wyznaczonego pracownika, który zarazem podej-
muje czynności mające na celu zachowanie ochrony 
danych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

 
5. Jeżeli dokument nie może być udostęp-

niony niezwłocznie, należy podać uprawnionemu 
przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnie-
nia, nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

 
6. Odmowa udostępniania dokumentu na-

stępuje na piśmie z uzasadnieniem. 
 
7. W przypadku nieudostępnienia dokumen-

tu z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych, 
należy uprawnionemu podać podstawę i zakres 
takiego wyłączenia oraz wskazać osobę, która tego 
wyłączenia dokonała. 

 
§ 30.1. Uprawnionemu przysługuje prawo 

kopiowania dokumentu wraz z danymi umożliwia-
jącymi jego identyfikację. 

 
2. Sporządzoną kopię należy na wniosek 

uprawnionego uwierzytelnić poprzez podpis i 
urzędową pieczęć dysponenta dokumentu lub 
osoby przez niego upoważnionej. 

 
3. W przypadku gdy nie jest niezbędne udo-

stępnienie całego dokumentu, upoważniony przez 
dysponenta pracownik sporządza z niego wyciąg, 
który podlega uwierzytelnieniu wg zasad określo-
nych w ust. 2. 

 
4. Uprawniony ma prawo do sporządzania 

notatek i odpisów. 
 

Rozdział IV 
Organizacja wewnętrzna Rady 

 
§ 31.1. Rada jest organem stanowiącym i 

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

 

§ 32.1. Rada działa na sesjach, poprzez swo-
je komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w 
jakim wykonuje on uchwały Rady. 
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2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod 
kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze 
swojej działalności. 
 

§ 33.1. Do wewnętrznych organów Rady na-
leżą: 
1) przewodniczący Rady, 
2) dwóch wiceprzewodniczących, 
3) komisje stałe, 
4) komisje doraźne. 
 

§ 34.1. Rada wybiera ze swego grona prze-
wodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. 

 
2. Wyboru przewodniczącego i wiceprze-

wodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na 
pierwszej sesji. 

 
§ 35.1. Przewodniczący Rady organizuje pra-

cę Rady i prowadzi jej obrady. 
 
2. W ramach organizowania pracy Rady 

Przewodniczący: 
a) reprezentuje Radę na zewnątrz, 
b) zwołuje sesje, 
c) ustala projekt porządku obrad sesji, 
d) koordynuje prace komisji, 
e) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady. 
 

3. W ramach prowadzenia obrad Przewodni-
czący: 
a) otwiera sesję, 
b) przewodniczy obradom, 
c) zarządza i przeprowadza głosowania, 
d) podpisuje uchwały rady, 
e) czuwa nad właściwym przebiegiem sesji, 
f) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbęd-

nych do wykonywania przez radnych ich 
mandatu, 

g) zamyka sesje. 
 

4. Rada, na wniosek Przewodniczącego, mo-
że upoważnić w drodze uchwały inną, niż Prze-
wodniczący, osobę do reprezentowania jej na ze-
wnątrz. 
 

§ 36. Przewodniczący może wyznaczyć do 
wykonywania swoich zadań jednego z wiceprze-
wodniczących. O jego wyznaczeniu Przewodniczą-
cy informuje radnych ustnie do protokołu lub pi-
semnie. 
 

§ 37. Obsługę Rady i jej organów zapewnia 
Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu. 
 

§ 38.1. Rada powołuje ze swego grona stałe i 
doraźne komisje do wykonywania określonych 
zadań. 

2. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym 
planem pracy zatwierdzonym przez Radę. 

 
3. Rada może nakazać komisjom dokonanie 

w planie pracy stosownych zmian. 
 
4. Komisje pełnią funkcję pomocniczą i nie 

mogą przejąć uprawnień Rady. 
 
§ 39.1. Komisje mogą odbywać wspólne po-

siedzenia. 
 
2. Komisje mogą podejmować współpracę z 

odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza 
sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeżeli 
jest to uzasadnione zakresem ich działania. 

 
3. Komisje formułują wnioski oraz opinie i 

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

wodniczący może zwołać posiedzenie komisji i 
nakazać złożenia Radzie opinii lub sprawozdania. 
 

§ 40. Radny może być członkiem najwyżej 
dwóch komisji stałych. 

 
§ 41.1. Liczba członków komisji stałych wy-

nosi nie więcej niż ośmiu radnych. 
 
2. Rada dokonuje wyboru członków komisji 

stałych spośród radnych deklarujących członko-
stwo. 

 
§ 42. Zakres działania komisji doraźnych, 

liczbę jej członków oraz skład osobowy określa 
uchwała Rady. 

 
§ 43. W składach komisji Rada może doko-

nywać zmian w przypadku: 
- rezygnacji radnego z członkostwa komisji, 
- odwołania radnego z funkcji członka komisji na 

uzasadniony wniosek przewodniczącego komi-
sji lub dwóch członków komisji. 

 
§ 44.1. Przewodniczącego komisji wybiera i 

odwołuje Rada. 
 
2. Zastępcę przewodniczącego komisji wy-

biera i odwołuje komisja spośród swoich człon-
ków. 

 
§ 45.1. Przewodniczący komisji organizuje 

prace komisji i prowadzi jej posiedzenia. 
 
2. W ramach swych obowiązków przewodni-

czący komisji: 
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a) opracowuje projekty planów pracy komisji, 
b) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń 

komisji, 
c) przewodniczy obradom, 
d) dba o dokumentowanie pracy. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego 
komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodni-
czącego. 
 

§ 46.1. Komisja działa na posiedzeniach. 
 
2. O terminie, miejscu, porządku dziennym 

posiedzenia komisji przewodniczący komisji za-
wiadamia jej członków pisemnie, ustnie lub tele-
fonicznie, chyba że termin posiedzenia został 
podany do wiadomości na poprzednim posiedze-
niu. Przewodniczący Komisji może upoważnić pra-
cownika Biura Rady do dokonania zawiadomień o 
posiedzeniu. 

 
3. Informację o terminie, miejscu i przed-

miocie obrad podaje się do wiadomości publicznej 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 

 
4. Wyłączenie jawności posiedzenia komisji 

jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewi-
dzianych w przepisach powszechnie obowiązują-
cego prawa. 
 

§ 47.1. W posiedzeniach komisji mogą 
uczestniczyć radni i inne osoby nie będące jej 
członkami, którzy mogą zabrać głos w dyskusji i 
składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. 

 
2. Komisja może żądać przybycia na swoje 

posiedzenie Burmistrza lub wyznaczonych przez 
niego osób. 

§ 48.1. Komisje przedstawiają swe stanowi-
sko w formie wniosków i opinii. 

 
2. Do przyjęcia stanowiska wymagana jest 

zwykła większość głosów, w obecności połowy 
składu komisji, nie mniej jednak niż w składzie  
3-osobowym. Głosowanie odbywa się jawnie 
przez podniesienie ręki. 

 
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego komisji. 
 
§ 49. Z posiedzenia komisji sporządza się pro-

tokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. 
 
§ 50.1. Rada powołuje następujące komisje 

stałe: 
a) Rewizyjną, 
b) Budżetu i Finansów, 
c) inne, których powołanie na okres swej kadencji 

uzna za niezbędne. 
 

2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 
określa rozdział VI niniejszego Statutu. 

 
3. Komisja Budżetu i Finansów wykonuje za-

dania związane z budżetem Gminy i planami fi-
nansowymi jednostek organizacyjnych Gminy oraz 
z funduszami celowymi. 

 
§ 51.1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie 

może być radny pozostający w stosunku pracy w 
jednostkach organizacyjnych Gminy. 

 
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może 

być były pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Su-
chedniowie, a także były kierownik lub były za-
stępca kierownika jednostki organizacyjnej Gminy 
– w okresie trzech lat od ustania stosunku pracy. 

 
Rozdział V 

Tryb pracy Rady 
 

1. Sesje Rady 
 

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

 
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 

1) deklaracje – zawierające samozobowiązanie 
się do określonego postępowania, 

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w 
określonej sprawie, 

3) apele – zawierające formalnie niewiążące we-
zwania adresatów zewnętrznych do określone-

go postępowania, podjęcia inicjatywy czy za-
dania, 

4) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz 
oceny. 

 
3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii 

ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb 
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmo-
wania uchwał. 
 

§ 53. Rada uchwala ramowe plany pracy, w 
których określa tematy obrad, przewidywane spo-
soby ich realizacji oraz ważniejsze zadania Burmi-
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strza, komisji, radnych i jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

 
§ 54.1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czę-

stotliwością potrzebną do wykonywania zadań 
Gminy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 
2. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w 

przypadkach przewidzianych w ustawie o samo-
rządzie gminnym. 
 

§ 55.1. Przewodniczący Rady może zwołać 
również tzw. sesje uroczyste organizowane dla 
nadania szczególnie uroczystego charakteru ob-
chodom świąt i rocznic ważnych z punktu widzenia 
państwowości polskiej lub społeczności lokalnej. 

 
2. W trakcie sesji, o której mowa w ust. 1, 

dopuszczalne jest pominięcie w porządku obrad 
niektórych elementów proceduralnych i wprowa-
dzenie elementów uroczystych (wręczenie odzna-
czeń, wprowadzenie sztandaru, uchwalenie rezo-
lucji na aktualne tematy społeczno-polityczne, itp.). 

 
§ 56.1. Sesję przygotowuje – ustalając pro-

jekt porządku obrad, miejsce i termin rozpoczęcia 
sesji – Przewodniczący, zapewniając radnym do-
starczenie niezbędnych materiałów, w tym projek-
tów uchwał. 

 
2. Sesje zwołuje Przewodniczący lub z jego 

upoważnienia – wiceprzewodniczący. 
 
3. O terminie, miejscu i proponowanym po-

rządku obrad, powiadamia się radnych najpóźniej 
na 6 dni przed ustalonym terminem, pisemnie lub 
– w razie konieczności – w inny skuteczny sposób. 

 
4. Powiadomienie wraz z materiałami doty-

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

 
5. W razie niedotrzymania terminu, o którym 

mowa w ust. 3 Rada może podjąć uchwałę o odro-
czeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. 
Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony 
przez radnego tylko na początku obrad, przed gło-
sowaniem nad przyjęciem porządku obrad. 
 

§ 57. W przypadkach uzasadnionych rangą 
spraw i pilnym rozstrzygnięciem Przewodniczący 
może dokonać zwołania sesji bez zachowania ter-
minu, o którym mowa w § 56 ust. 3, doręczając 
porządek obrad i projekty uchwał co najmniej na 
48 godzin przed terminem sesji. Postanowienie  
§ 56 ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

§ 58.1. Przed każdą sesją Przewodniczący 
Rady i Wiceprzewodniczący Rady, ustalają listę 
osób zaproszonych na sesję, o której informują 
Burmistrza. 

 
2. W sesjach Rady biorą udział Burmistrz, je-

go Zastępca oraz inni, wskazani przez Burmistrza, 
pracownicy Urzędu. 

 
3. Do udziału w sesji mogą zostać zobowią-

zani kierownicy gminnych jednostek organizacyj-
nych. 
 

§ 59.1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i 
przedmiocie obrad podaje się do publicznej wia-
domości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu co najmniej na 5 dni przed terminem sesji. 

 
2. Publiczność obserwująca przebieg sesji 

zajmuje wyznaczone dla niej miejsce. 
 
3. Wyłączenie jawności sesji jest dopusz-

czalne jedynie w przypadkach przewidzianych w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 
§ 60.1. Sesja odbywa się na jednym posie-

dzeniu. 
 
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad lub 

radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji 
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym 
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

 
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzia-

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

 
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i na-

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

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

 
2. Przewodniczący Rady może nie przerwać 

obrad, gdy liczba radnych w miejscu odbywania 
posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, 
jednakże Rada nie może wówczas podejmować 
uchwał. 
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§ 62.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka 
Przewodniczący Rady. 

 
2. W razie nieobecności Przewodniczącego 

czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z 
Wiceprzewodniczących Rady. 

 
3. Na każdą sesję Przewodniczący ustanawia 

sekretarza obrad, który prowadzi listę mówców, 
rejestruje zgłoszone wnioski, oblicza wyniki gło-
sowania jawnego, sprawdza quorum oraz wykonu-
je inne czynności o podobnym charakterze. Sekre-
tarza obrad ustanawia się spośród radnych w ko-
lejności alfabetycznej. 

 
4. Przewodniczący obrad, zastępcy Prze-

wodniczącego Rady i sekretarz zajmują miejsca 
przy stole prezydialnym. 
 

§ 63.1. Otwarcie sesji następuje po wypo-
wiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły 
„Otwieram (nr sesji) sesję Rady Miejskiej w Su-
chedniowie”. 

 
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 

stwierdza na podstawie listy obecności prawo-
mocność obrad. 

 
3. Po stwierdzeniu prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stawia pytania o ewentualne 
wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 

 
§ 64. Porządek obrad obejmuje w szczegól-

ności: 
1) pisemne sprawozdanie z działalności Burmi-

strza w okresie między sesjami, w tym z wyko-
nania uchwał Rady, 

2) interpelacje i zapytania radnych, 
3) wolne wnioski i informacje, 
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie sta-

nowiska, 
5) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 
7) wystąpienie zaproszonych gości. 
 

§ 65. Sprawozdanie, o którym mowa w § 64 
pkt 1, składa Burmistrz lub z jego upoważnienia 
Zastępca Burmistrza. 

 
§ 66.1. Interpelacje składa radny w sprawach 

o zasadniczym znaczeniu dla wspólnoty gminnej. 
 
2. Interpelacja powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej 
przedmiotem oraz wynikające zeń pytania skiero-
wane zgodnie z właściwością do interpelowanego. 

 

3. Interpelację składa się w formie pisemnej 
na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 

 
4. Odpowiedź na interpelację udziela pisem-

nie Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upo-
ważnione do tego przez Burmistrza w terminie  
30 dni od jej otrzymania. 

 
5. Przewodniczący Rady informuje radnych o 

złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie 
na najbliższej sesji Rady. 
 

§ 67.1. Zapytania składane są w sprawach 
aktualnych problemów Gminy, także w celu uzy-
skania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 
 

2. Zapytania formułowane są ustnie na sesji 
lub pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady. 
 

3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapy-
tanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi 
pisemnej w ciągu 14 dni. Postanowienie § 66 ust. 4 
i 5 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 68.1. Przewodniczący Rady prowadzi obra-
dy według ustalonego porządku, otwierając dys-
kusje nad każdym z punktów. 

 
2. Przewodniczący Rady udziela głosu we-

dług kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przy-
padkach może także udzielić głosu poza kolejno-
ścią. 

 
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez 

zezwolenia Przewodniczącego Rady. 
 
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos 

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

osobie nie będącej radnym. 
 

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

 
2. Przewodniczący Rady może czynić rad-

nym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwa-
nia ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”. 

 
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo 

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

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

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

 
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący 

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

§ 70. Czas trwania wystąpienia mówcy nie 
powinien przekraczać 10 minut, a powtórne zabra-
nie głosu w tej samej sprawie – 5 minut. W uza-
sadnionych przypadkach Przewodniczący Rady 
może przedłużyć czas wystąpienia. 

 
§ 71. Na wniosek radnego, Przewodniczący 

Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie 
radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone 
w toku obrad, informując o tym Radę. 

 
§ 72.1. Przewodniczący Rady udziela głosu 

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

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

§ 73.1. O ile Rada nie postanowi inaczej, 
sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności 
zainteresowanego.  
 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypad-
ków nieusprawiedliwionej nieobecności zaintere-
sowanego na sesji. 
 

§ 74.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Prze-
wodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie po-
trzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia wła-
ściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania 
się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a 

jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania 
poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 

 
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący 

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

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

§ 75.1. Po wyczerpaniu porządku obrad 
Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając 
formułę „Zamykam (nr...) sesję Rady Miejskiej w 
Suchedniowie”. 
 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia 
uważa się za czas trwania sesji. 

 
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, 

która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 
 

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

 
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały 

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

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

niesieniu do oczywistych omyłek. 
 
§ 77. Do wszystkich osób pozostających w 

miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedze-
nia mają zastosowanie ogólne przepisy porządko-
we właściwe dla miejsca, w którym sesja się od-
bywa. 

 
§ 78.1. Z każdej sesji pracownik Biura Rady 

sporządza protokół. 
 
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę ma-

gnetofonową, którą przechowuje się do czasu za-
twierdzenia protokołu z danej sesji. 

 
§ 79.1. Protokół z sesji winien odzwierciedlać 

jej przebieg. 
 
2. Protokół z sesji powinien w szczególności 

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

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

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
3) imiona i nazwiska osób zaproszonych, biorą-

cych udział w sesji, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 72  3318  Poz. 773 
 
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej 

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

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

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

8) podpis Przewodniczącego obrad, sekretarza i 
protokolanta. 

 
3. Radny oraz każdy uczestnik sesji, który za-

bierał głos na sesji, może zgłosić poprawki lub 
uzupełnienia do sporządzonego protokołu, nie 
później niż na następnej sesji. 

 
4. O uwzględnieniu poprawki lub uzupełnie-

niu protokołu rozstrzyga Przewodniczący Rady po 

wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy 
magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji. 
 

5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 3 nie zo-
stanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść 
sprzeciw do Rady. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Rada 
podejmuje uchwałę o przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji. 
 

§ 80.1. Do protokołu dołącza się listę obec-
ności radnych oraz listy zaproszonych gości i 
przewodniczących organów wykonawczych jedno-
stek pomocniczych, teksty przyjętych przez Radę 
uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone 
na ręce Przewodniczącego Rady. 

 
2. Uchwały Przewodniczący Rady przekazuje 

Burmistrzowi w ciągu 4 dni od dnia zakończenia 
sesji. 

 
2. Uchwały Rady 

 
§ 81.1. Uchwały Rady, a także jej deklaracje, 

oświadczenia, apele i opinie sporządzane są w 
formie odrębnych dokumentów. 

 
2. Uchwały o charakterze proceduralnym 

odnotowywane są w protokole z sesji. 
 
§ 82. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

a) Burmistrzowi, 
b) komisjom Rady, 
c) klubom radnych, 
d) co najmniej trzem radnym. 
 

§ 83.1. Projekt uchwały składa się w formie 
pisemnej Przewodniczącemu Rady, który obowią-
zany jest umieścić go w porządku obrad najbliższej 
sesji. 

 
2. Do projektu uchwały załącza się uzasad-

nienie, które winno wyjaśniać cel podjęcia uchwa-
ły, ewentualnie wskazywać źródła finansowania, 
jeżeli podjęta uchwała spowodowałaby obciążenie 
budżetu Gminy. 

 
3. W przygotowaniu projektu uchwał pomoc 

merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia 
Burmistrz lub wskazane przez niego jednostki lub 
osoby. 

4. Projekt uchwały powinien określać w 
szczególności: 
1) tytuł uchwały, 
2) podstawę prawną, 
3) postanowienia merytoryczne, 
4) określenie organu odpowiedzialnego za wyko-

nanie uchwały, 
5) rozstrzygnięcie dotyczące ogłoszenia uchwały, 

jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa, a tak-
że formę jej popularyzacji, 

6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentu-
alnie czas jej obowiązywania, 

7) przepisy przejściowe. 
 

5. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu 
przez merytorycznie właściwą komisję. W przy-
padkach uzasadnionych pilnością spraw do po-
rządku obrad dopuszcza się, za zgodą Rady, pro-
jekt uchwały niezaopiniowany uprzednio przez 
właściwą komisję. 
 

§ 84. Uchwały Rady podpisuje Przewodni-
czący Rady lub wiceprzewodniczący, o ile prowa-
dził obrady. 

 
§ 85. Biuro Rady ewidencjonuje oryginały 

uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z 
protokołami sesji Rady. 

 
3.  Procedura głosowania 

 
§ 86. W głosowaniu biorą udział wyłącznie 

radni. 
 

§ 87.1. Głosowanie jawne odbywa się przez 
podniesienie ręki. 
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2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowa-
dza Przewodniczący obrad oraz nakazuje odnoto-
wanie wyników głosowania w protokole sesji. 

 
3. Do przeliczenia Przewodniczący obrad 

może wyznaczyć sekretarza obrad. 
 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Prze-
wodniczący obrad. 
 

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

 
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący 

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

 
3. W przypadku głosowania w sprawie wy-

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

 
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy 

nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na 
piśmie. 

 
5. Uprawnionym do zgłaszania kandydatów 

na Przewodniczącego Rady oraz jego zastępców 
jest każdy radny. 

 
§ 89.1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie 

uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony 
wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej 
kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzu-
cenie wniosku o podjęcie uchwały. 

 
2. Głosowanie nad poprawkami do poszcze-

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

3. W przypadku przyjęcia poprawki wyklu-
czającej inne poprawki do projektu uchwały, po-
prawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 

 

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego 
fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosu-
je się zasadę określoną w ust. 2. 

 
5. Przewodniczący obrad może zarządzić 

głosowanie łącznie nad grupą poprawek do pro-
jektu uchwały. 

 
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowa-

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

 
7. Przewodniczący obrad może odroczyć 

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

§ 90.1. Głosowanie jawne imienne odbywa 
się przy użyciu karty ostemplowanej pieczęcią Ra-
dy, na której umieszczone jest imię i nazwisko 
radnego. 

 
2. O przeprowadzeniu głosowania jawnego 

imiennego decyduje Rada na wniosek co najmniej 
czterech radnych. 

 
3. W głosowaniu jawnym imiennym radni 

po wypełnieniu karty do głosowania kolejno, w 
porządku alfabetycznym, wyczytywani przez sekre-
tarza obrad, wrzucają karty do urny. 

 
4. Obliczenia głosów w głosowaniu jawnym 

imiennym dokonuje na sali obrad ich Przewodni-
czący przy pomocy Zastępców i sekretarza obrad. 
 

§ 91.1. W głosowaniu tajnym radni głosują 
za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, 
przy czym każdorazowo Rada ustala zasady i spo-
sób głosowania, a samo głosowanie przeprowa-
dza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z 
wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 
 

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

 
3. Kart do głosowania nie może być więcej 

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

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

 
§ 92.1. Głosowanie zwykłą większością gło-

sów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydat, 
który uzyskał większą liczbę głosów „za” niż 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważ-
nych nie bierze się pod uwagę. 
 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jed-
nego spośród kilku wniosków lub kandydatur, 
przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę 
głosów za jednym z nich, która jest większa od 

liczby głosów przypadających odrębnie na każde z 
pozostałych. 

 
3. Bezwzględna większość głosów oznacza 

co najmniej jeden głos więcej od sumy pozosta-
łych ważnie oddanych głosów, to znaczy „prze-
ciw” i „wstrzymujących się”. 

 
4. Bezwzględna większość głosów ustawo-

wego składu Rady ma miejsce wówczas, gdy „za” 
padła co najmniej liczba całkowita głosów prze-
wyższająca połowę ustawowego składu Rady, a 
zarazem tej połowie najbliższa. 

 
4.  Radni 

 
§ 93.1. Radni winni uczestniczyć czynnie w 

sesjach Rady i pracach komisji, do których zostali 
wybrani. 

 
2. Radni mają obowiązek utrzymywania sta-

łej więzi z wyborcami poprzez: 
- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady 

Rady, 
- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady, 
- informowanie mieszkańców o swojej działal-

ności w Radzie, przyjmowanie postulatów, 
wniosków i skarg mieszkańców Gminy. 

 
§ 94.1. Radni mogą domagać się wniesienia 

pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji in-
nych spraw niż przewidziane w planie, jeżeli uwa-
żają je za społecznie pilne i uzasadnione. 

 
2. Radni mogą kierować do Burmistrza in-

terpelacje i zapytania we wszystkich sprawach 
publicznych wspólnoty samorządowej. 

 

§ 95.1. Radni potwierdzają swoją obecność 
na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na 
liście obecności. 

 
2. Radny nie później niż w ciągu 7 dni od za-

kończenia sesji Rady lub posiedzenia komisji wi-
nien usprawiedliwić swoją nieobecność składając 
stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce odpo-
wiednio Przewodniczącego Rady lub przewodni-
czącego komisji. 

 
§ 96.1. Radni pełnią dyżury w siedzibie Rady 

w ustalonym dniu tygodnia. 
 
2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodni-

czącego pełnią dyżury nie rzadziej niż raz w mie-
siącu w ustalonym dniu w siedzibie Rady. 

 
§ 97. Przewodniczący Rady dokonuje okre-

sowych ocen udziału radnych w pracach Rady, a w 
uzasadnionych przypadkach zwraca radnym uwa-
gę na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy. 
O przeprowadzonych rozmowach Przewodniczący 
może poinformować Radę na sesji. 

 
5.  Zasady działania klubów radnych 

 
§ 98.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych 

według kryteriów przez siebie przyjętych. 
 
2. Klub tworzy grupa co najmniej 3 radnych. 
 
3. Radny może być członkiem tylko jednego 

klubu. 
 
§ 99.1. Radni tworzący klub sporządzają pro-

tokół utworzenia klubu, w którym określają cele i 
formy swej działalności. 

 
2. Kluby radnych działają na podstawie wła-

snych regulaminów. Regulamin nie może być 
sprzeczny ze Statutem Gminy. 

3. O powstaniu klubu jego członkowie za-
wiadamiają Przewodniczącego Rady. W zawiado-
mieniu podaje się nazwę klubu, imiona i nazwiska 
członków oraz wskazuje się radnego reprezentują-
cego klub na zewnątrz. 

 
4. O powstaniu klubu Przewodniczący Rady 

informuje Radę na najbliższej sesji. 
 
§ 100. Kluby radnych posiadają uprawnienia 

do: 
- wyrażenia opinii w sprawach będących przed-

miotem sesji, 
- zgłaszania interpelacji, zapytań i składania 

oświadczeń. 
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Rozdział VI 
Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej 

 
§ 101.1. Komisja Rewizyjna, zwana w niniej-

szym rozdziale „komisją”, kontroluje działalność 
Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i 
jednostek pomocniczych Gminy pod względem 
legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycz-
nym. 

 
2. Komisja bada w szczególności gospodar-

kę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym 
wykonanie budżetu Gminy. 
 

§ 102. Komisja podlega wyłącznie Radzie i 
działa w jej imieniu. 

 
§ 103.1. Komisja podejmuje kontrole zgod-

nie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę na 
dany rok kalendarzowy, a ponadto wykonuje kon-
trole nie objęte rocznym planem: 
a) na zlecenie Rady, 
b) na wniosek Burmistrza – w zakresie kontroli 

jednostek organizacyjnych Gminy, 
c) z własnej inicjatywy. 
 

2. Roczny plan kontroli obejmuje: przedmiot, 
zakres i termin kontroli. 

 
3. Przedmiot, zakres i termin kontroli nie ob-

jętej rocznym planem podlegają zatwierdzeniu 
przez Radę. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, w razie konieczności niezwłocznego pod-
jęcia czynności kontrolnych z uwagi na interes 
Gminy, ustalenia te zatwierdza Przewodniczący 
Rady. 

 
4. Roczny plan kontroli przedkładany jest do 

wiadomości Burmistrzowi i kierownikom gmin-
nych jednostek organizacyjnych. 

 
5. Przewodniczący komisji zawiadamia Bur-

mistrza (kierownika jednostki kontrolowanej) o 
zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 
7 dni przed terminem kontroli, z wyjątkiem sytuacji 
określonej w ust. 3 zd. drugie. 
 

§ 104.1. Kontrolę przeprowadza wyłoniony  
z komisji zespół kontrolny, liczący co najmniej  
3 członków. 

 
2. Członkowie zespołu kontrolnego działają 

na podstawie imiennego upoważnienia wystawio-
nego przez Przewodniczącego Rady. 

 
§ 105.1. Zespół kontrolny upoważniony jest 

do: 

- wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów 
jednostki kontrolowanej, 

- wglądu do akt i dokumentów znajdujących się 
w kontrolowanej jednostce i związanych z jej 
działalnością, 

- żądania od pracowników kontrolowanej jed-
nostki ustnych i pisemnych wyjaśnień doty-
czących przedmiotu kontroli, 

- przyjmowania oświadczeń od pracowników 
kontrolowanej jednostki, 

- sporządzania odpisów i kopii wymaganych 
dokumentów. 

 
2. Odmowa okazania kontrolującym doku-

mentów bądź złożenia wyjaśnień wymaga pisem-
nego uzasadnienia. 
 

3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest 
zobowiązany do zapewnienia kontrolującym od-
powiednich warunków i środków niezbędnych do 
sprawnego przeprowadzania kontroli. 

 
4. Kontrolujący zobowiązani są do przestrze-

gania przepisów o ochronie informacji niejawnych 
i innych właściwych przepisów. 
 

5. Działalność zespołu kontrolnego nie może 
naruszać obowiązującego w jednostce kontrolo-
wanej porządku pracy. 
 

§ 106.1. Z przebiegu kontroli zespół sporzą-
dza protokół, który podpisują wszyscy jego człon-
kowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej. 

 
2. W protokole ujmuje się fakty służące do 

oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nie-
prawidłowości, ich przyczyny i skutki, jak również 
osiągnięcia i przykłady dobrej pracy. 

 
3. Protokół powinien ponadto zawierać: 

- datę i wskazanie miejsca oraz czasu kontroli, 
- projekt wniosków pokontrolnych, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu, 
- adnotację o zapoznaniu kierownika jednostki 

kontrolowanej z treścią protokołu. 
 

4. Wyniki kontroli zespół przedstawia komi-
sji, która formułuje wnioski pokontrolne. 

 
5. Protokół oraz wnioski pokontrolne spo-

rządza się w trzech jednobrzmiących egzempla-
rzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jed-
nostki kontrolowanej, drugi – Przewodniczący Ra-
dy, a trzeci egzemplarz pozostaje w aktach komisji. 
W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej lub 
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jednostki pomocniczej Gminy odpisy protokołu i 
wniosków pokontrolnych przekazuje się Burmi-
strzowi. 
 

§ 107. Po zakończeniu czynności określonych 
w § 106 Przewodniczący Rady umieszcza w po-
rządku obrad najbliższej sesji punkt dotyczy rozpa-
trzenia wyników kontroli i przyjęcia zaleceń pokon-
trolnych. 

 
§ 108. Jeżeli w toku czynności kontrolnych 

zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
komisja przedstawia sprawę Przewodniczącemu 
Rady celem powiadomienia organów ścigania. 

§ 109.1. Komisja może korzystać z porad, opi-
nii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w 
zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 

 
2. W przypadku, gdy skorzystanie ze środków 

dowodowych określonych w ust. 1 wymaga wydat-
kowania środków finansowych z budżetu Gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych, Przewod-
niczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu 
Rady celem podjęcia stosownej uchwały. 
 

§ 110. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym rozdziale mają zastosowanie postano-
wienia §§ 38 – 51 niniejszego Statutu. 

 
Rozdział VII 

Organizacja i tryb pracy Burmistrza 
 

§ 111. Burmistrz sprawuje władzę wykonaw-
czą przy pomocy zastępcy Burmistrza, Sekretarza 
Gminy i Skarbnika Gminy. 

 
§ 112.1. W celu wykonywania zadań i kom-

petencji określonych w ustawach i w Statucie 
Burmistrz może wyznaczyć zastępcy Burmistrza, 
Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz innym pracowni-
kom zakres spraw, w których będą działać z jego 
pisemnego upoważnienia. 

 
2. Upoważnienia udzielane są na piśmie i 

gromadzone we właściwym rejestrze. 
 

§ 113. Burmistrz wykonuje zadania przy po-
mocy Urzędu, który działa w oparciu o regulamin 
organizacyjny ustalony przez Burmistrza. 

 
§ 114. Wykonując przypisane w ustawach i 

statucie kompetencje i zadania Burmistrz rozpatru-
je sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w formie: 
- zarządzeń, 
- dyspozycji, 
- decyzji administracyjnych i postanowień ad-

ministracyjnych. 
 

§ 115.1. Zarządzenia Burmistrz wydaje w 
sprawach: 
a) gdy ustawa o samorządzie gminnym lub wła-

ściwe przepisy tak stanowią, 
b) objętych zakresem nadzoru regionalnej izby 

obrachunkowej, 
c) innych niż wymienione w pkt. a i b z zakresu 

administracji publicznej adresowanych do licz-

nej grupy adresatów i nie mających jednora-
zowego zastosowania. 

 
2. Zarządzenia mają postać odrębnych do-

kumentów, które zawierają: 
- numer, 
- datę, 
- wskazanie podstawy prawnej, 
- określenie przedmiotu, 
- wskazanie podmiotów zobowiązanych do wy-

konania, 
- data wejścia w życie. 
 

3. Zarządzenia gromadzone są we właści-
wym rejestrze. 
 

§ 116. Dyspozycje Burmistrz wydaje roz-
strzygając o: 
- sposobie załatwienia sprawy, 
- terminie załatwienia sprawy, 
- aprobaty załatwienia sprawy. 
Dyspozycję mają postać odrębnych paraf, podpi-
sów, adnotacji na dokumentach. 
 

§ 117. Decyzje administracyjne wydawane 
są w oparciu o obowiązujące przepisy merytorycz-
ne regulujące dane zagadnienie. 

 
§ 118. Burmistrz uczestniczy z urzędu w se-

sjach Rady. 
 
§ 119. Burmistrz podaje do publicznej wia-

domości godziny urzędowania, w których osobi-
ście przyjmuje interesantów. 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 120. W sprawach nie uregulowanych w 
Statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy 
o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. 

§ 121. Zmiana postanowień Statutu następu-
je w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 



Załączniki do Statutu 
Gminy Suchedniów 

 
Załącznik Nr 3 

 
Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 

 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, 
2. Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa 

w Suchedniowie, 
3. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Suchedniowie, 
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Su-

chedniowie, 
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, 
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Suchedniowie, 
7. Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie, 

8. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Su-
chedniowie, 

9. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Su-
chedniowie, 

10. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie, 
11. Gimnazjum w Suchedniowie, 
12. Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Su-

chedniowie, 
13. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Suchedniowie. 
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UCHWAŁA Nr III/14/03 
RADY GMINY W BEJSCACH 

 
z dnia 27 stycznia 2003r. 

 
w sprawie Statutu Gminy. 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3,  

art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, 
art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 37a, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 42, art. 48 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 i 
z 2002r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 2 ust. 1, art. 4 
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 
2001r. Nr 46, poz. 499 i z 2002r. Nr 74, poz. 676 i  
Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Statut Gminy Bejsce” sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały tracą moc: 

1) uchwała Nr 14/2000 Rady Gminy w Bejscach z 
dnia 24 sierpnia 2000r. w sprawie zatwierdze-
nia statutu gminy, 

2) uchwała Nr 17/2000 Rady Gminy w Bejscach z 
dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie zmian w sta-
tucie Gminy Bejsce, 

3) uchwała Nr 49/2001 Rady Gminy w Bejscach z 
dnia 7 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w sta-
tucie Gminy Bejsce. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Zając 

 
Załącznik do uchwały Nr III/14/03 
Rady Gminy w Bejscach 
z dnia 27 stycznia 2003r. 

 
Statut Gminy Bejsce 

 
CZĘŚĆ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 



§ 1.1. Gmina Bejsce jest wspólnotą samo-
rządową osób mających miejsce zamieszkania na 
terenie tej gminy. 

 
2. Wspólnota samorządowa gminy obejmuje 

samorządy sołectw według załącznika nr 1 do sta-
tutu. 

 
3. Gmina Bejsce położona jest w Powiecie 

Kazimierskim w Województwie Świętokrzyskim i 
obejmuje obszar o powierzchni 5774 ha. 

 
4. Granice gminy Bejsce określone są na 

mapie stanowiącej załącznik nr 2 do statutu. 
 
5. Siedzibą organów gminy Bejsce jest miej-

scowość Bejsce. 
 

§ 2. Użyte w Statucie Gminy Bejsce sformu-
łowania oznaczają: 
Gmina - gmina Bejsce 
Wójt - Wójt Gminy w Bejscach. 
Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy w 
Bejscach. 
Rada - Rada Gminy w Bejscach. 
Radny - członek Rady Gminy. 
Ustawa - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z 
późn. zmianami). 
Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy w Bejscach. 
Urząd - Urząd Gminy w Bejscach. 
Statut - Statut Gminy Bejsce. 

§ 3.1. Pieczęcią urzędową gminy jest meta-
lowa, tłoczona pieczęć okrągła, zawierająca po-
środku ustalony dla godła wizerunek orła, a w oto-
ku napis „Urząd Gminy Bejsce”. 
 

§ 4.1. Urząd jest jednostką budżetową. 
 

§ 5.1. Rada może osobie szczególnie zasłu-
żonej dla gminy nadać obywatelstwo honorowe. 

 
2. Nadanie obywatelstwa honorowego nie 

pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony 
gminy. 

 
3. Pozbawienie obywatelstwa honorowego 

następuje w tym samym trybie jak jego nadanie. 
 
4. Zasady nadania honorowego obywatel-

stwa określa Rada. 
 
§ 6.1. Gmina posiada osobowość prawną. 
 
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmio-
tów gmina wykonuje we własnym imieniu i na 
własną odpowiedzialność. 

 
3. Gmina wykonuje swoje zadania za po-

średnictwem Rady i Wójta. 
 
4. Samodzielność gminy podlega ochronie 

sądowej. 

 
CZĘŚĆ II  

ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§ 7.1. Rada jest organem inspirującym, sta-

nowiącym i kontrolnym gminy. 
 
2. Kompetencje Rady określają odrębne usta-

wy oraz niniejszy statut. 
 
§ 8.1. Do właściwości Rady należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o 
ile ustawy nie stanowią inaczej. 

 
2. Do wyłącznej właściwości Rady należą 

sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy, a także 
w innych ustawach. 

 
3. Rada kontroluje działalność Wójta, gmin-

nych jednostek organizacyjnych oraz jednostek po-
mocniczych gminy za pomocą Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 9. W celu wykonywania swoich zadań Ra-
da może tworzyć wyspecjalizowane jednostki or-
ganizacyjne pozostające w jej strukturze organiza-
cyjnej oraz jednostki prawnie wyodrębnione w 
tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z 
innymi podmiotami oraz podejmuje współdziała-
nie z innymi gminami. Na tych samych zasadach 
Rada może współtworzyć lub przystępować do już 
istniejących związków międzygminnych. 

 
§ 10.1. Jednostki organizacyjne pozostające 

w strukturze organizacyjnej Rady stanowią część 
majątku gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i słu-
żącą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządo-
wej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych 
jednostek oraz wyposażenie ich w majątek nastę-
puje na podstawie uchwały Rady. 
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2. Działalność jednostek organizacyjnych 
wskazanych w ust. 1 jest finansowana z budżetu 
gminy. Zasady finansowania określają ustawy i 
uchwały Rady. 

 
§ 11. Relacje między gminą, a przedsiębior-

stwami i innymi gminnymi osobami prawnymi 
określają statuty tych osób prawnych. 

 
§ 12. Wykaz jednostek organizacyjnych gmi-

ny w tym prawnie wyodrębnionych zawiera za-
łącznik nr 3 do niniejszego statutu. 

 
§ 13.1. Rada składa się z 15 radnych - usta-

wowy skład wybranych przez mieszkańców gminy 
w wyborach bezpośrednich. 

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwo-
łuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w 
ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów do rad na obszarze całego kraju lub  
w przypadku wyborów przedterminowych ciągu  
7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

 
3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 

sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni 
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla 
całego kraju lub w przypadku wyborów przedter-
minowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników 
wyborów do Rady. 

 
4. Jeżeli wybory były wynikiem referendum 

lokalnego w sprawie odwołania Rady, pierwszą 
sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów 
wyznaczył do pełnienia funkcji organów gminy. 

 
5. Pierwszą sesje nowo wybranej Rady otwiera 

i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

 
6. Przed przystąpieniem do wykonywania 

mandatu radni składają ślubowanie „Wierny Kon-
stytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mo-
jej gminy i jej mieszkańców”. 

 
7. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że 

po odczytaniu roty wywołani kolejno radni po-
wstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. 

 
8. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady 

oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwa-
nia kadencji, składają ślubowanie na pierwszej 
sesji na której są obecni. 

 
9. Wykonywanie mandatu przez radnego 

rozpoczyna się po złożeniu ślubowania. 

 
§ 14.1. Rada wybiera ze swego grona prze-

wodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w 
trybie przewidzianym ustawą z zastrzeżeniem tre-
ści ustępu 2. 

 
2. Jeżeli na przewodniczącego Rady zgło-

szono więcej niż jednego kandydata, a w pierw-
szym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wy-
maganej większości głosów, to w kolejnych turach 
głosowania skreśla się z listy kandydatów tego 
kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę gło-
sów. 
 

3. Do wyboru wiceprzewodniczących ust. 2 
stosuje się odpowiednio. 
 

§ 15.1. Aktywny udział w pracach Rady jest 
prawem i obowiązkiem radnego. 

 
2. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego 

reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez udział 
w spotkaniach organizowanych z własnej inicjaty-
wy lub mieszkańców gminy, przekazując interpela-
cje, wnioski i zapytania z tych spotkań organom 
gminy. Radny ma obowiązek uwzględniania inte-
resów całej gminy. 

 
3. Radny może się zwrócić z interwencją do 

właściwego organu niezależnie od działań Rady 
czy Wójta. 

 
4. Rada, Przewodniczący Rady i komisje mo-

gą zlecić podjęcie szczegółowego postępowania 
dla zbadania, zebrania i przedstawienia Radzie 
szczegółowych opinii w konkretnej sprawie. 

 
5. Poza obowiązkami i uprawnieniami okre-

ślonymi w ustawie radny może: 
1) domagać się wniesienia pod obrady Rady 

spraw wynikających z postulatów i wniosków 
wyborców, 

2) podejmować działania i składać wnioski w 
organach i jednostkach organizacyjnych na te-
renie gminy, 

3) wnosić o pomoc Wójta w sprawach wynikają-
cych z działalności radnego, a w szczególności 
żądać informacji o planach i realizacji zadań 
gospodarczych objętych budżetem, wydanych 
rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących 
mieszkańców, a także okazania dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu Urzędu jeżeli 
prawo tego nie zabrania. 

 
§ 16.1. Rozwiązanie stosunku pracy z rad-

nym wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada po-
dejmuje uchwałę po zapoznaniu się ze stanowi-
skiem przewodniczącego. Przewodniczący podej-
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muje czynności niezbędne dla wyjaśnienia oko-
liczności sprawy. 

 
2. Przewodniczący powiadamia zakład pracy 

o nie wyrażeniu zgody przez Radę na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym. 

 
§ 17.1. Radny stwierdza swoją obecność na 

posiedzeniu Rady lub komisji podpisem na liście 
obecności. 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w se-
sji lub posiedzeniu komisji, radny usprawiedliwia 
swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady lub 
Przewodniczącego Komisji. 

 
§ 18. Radnym przysługują diety w wysokości 

i na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnych 
uchwałach. 

 
§ 19.1. Radni mogą tworzyć kluby oparte na 

zasadzie politycznej lub przedmiocie zaintereso-
wań. 

 
2. Fakt powstania klubu radnych musi zostać 

zgłoszony przewodniczącemu, który prowadzi re-
jestr klubów. W zgłoszeniu tym podaje się nazwę 
klubu, liczbę członków oraz władze reprezentujące 
klub. W przypadku zmiany składu klubu jego wła-
dze zobowiązane są do jak najszybszego poinfor-
mowania o tym przewodniczącego. 

 
3. Klub radnych może być utworzony przez 

co najmniej 7 radnych. 
 
4. Kluby radnych są ciałami działającymi w 

ramach Rady. 
 

5. Kluby radnych działają na podstawie wła-
snego regulaminu. Regulamin klubu nie może być 
sprzeczny z niniejszym statutem. 

 
§ 20.1. Kluby radnych maja prawo do inicja-

tywy uchwałodawczej oraz do składania interpela-
cji na zasadach ustalonych w statucie. 

 
2. Do współdziałania klubów radnych z or-

ganami wewnętrznymi Rady przepisy § 27 ust. 1 i 
2 pkt. 1 i 2 statutu stosuje się odpowiednio. 

 
3. Stanowisko Klubu radnych może być 

przedstawione na sesji Rady przez jego przedsta-
wiciela. 

 
§ 21. Kluby radnych mogą występować do 

biura Rady o nieodpłatne udostępnienie sal lub 
innych pomieszczeń w Urzędzie w celu odbycia 
posiedzenia. 

 
§ 22.1. Przewodniczący organu wykonawcze-

go jednostki pomocniczej gminy może uczestni-
czyć w pracach Rady bez prawa udziału w głoso-
waniu. 
 

2. Przewodniczący Rady zawiadamia o zwo-
łaniu sesji przewodniczących organów wyko- 
nawczych jednostek pomocniczych co najmniej na 
7 dni przed terminem. 

 
3. Przewodniczący organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej gminy ma prawo głosu w 
dyskusji zgodnie z regulaminem Rady oraz prawo 
składania wniosków i interpelacji. 

4. Przewodniczącemu organu wykonawcze-
go jednostki pomocniczej gminy będzie przysługi-
wała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 
na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady. 

 
Rozdział II 

Przewodniczący Rady Gminy i komisje 
 

§ 23.1. Zadaniem przewodniczącego jest wy-
łącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadze-
nie obrad Rady. 

 
2. W ramach organizowania pracy Rady 

przewodniczący w szczególności:  
a) ustala porządek obrad Rady, 
b) zwołuje sesje Rady, 
c) koordynuje pracę komisji, 
d) pełni dyżury w określonych terminach i godzi-

nach. 
 

3. W ramach prowadzenia obrad Rady prze-
wodniczący w szczególności: 
a) otwiera sesje, 

b) przewodniczy obradom, 
c) zarządza i przeprowadza głosowanie nad pro-

jektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,  
d) zamyka sesje. 
 

4. Przewodniczący może wyznaczyć do wy-
konywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. 
 

§ 24.1. Do pomocy w wykonywaniu zadań 
Rada powołuje stałe i doraźne komisje problemo-
we ustalając przedmiot działania oraz skład oso-
bowy. 

 
2. Przewodniczących komisji i ich zastępców 

wybiera Rada ze swego grona. Przeprowadza się 
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odrębne głosowanie w celu wybrania dla każdej 
komisji przewodniczącego komisji i zastępcy 
przewodniczącego komisji. Pierwsze posiedzenie 
komisji zwołuje przewodniczący komisji. 

 
3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczą-

cy, a w przypadku jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego komisji. 

 
4. Komisje przedkładają Radzie roczne plany 

pracy do zatwierdzenia. 
 
5. Sprawozdania z realizacji rocznych planów 

pracy jak również z całokształtu działalności komisje 
przedkładają Radzie w ciągu miesiąca następujące-
go po zakończeniu okresu realizacji planu. 
 

6. Z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej zakres i 
regulamin pracy pozostałych komisji określają 
odrębne uchwały Rady. 

§ 25.1. Rada powołuje komisje stałe wymie-
nione w załączniku nr 4 do statutu. 

 
2. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie ko-

misji następuje w drodze uchwały Rady. 
 
3. Działalność komisji wygasa z upływem 

kadencji Rady. 
 
§ 26.1. Do zadań komisji stałych należy w 

szczególności: 
1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w za-

kresie spraw, dla których komisja została po-
wołana, 

2) kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych 
gminy jak również jednostek pomocniczych w 
zakresie kompetencji danej komisji określo-
nych w jej regulaminie, 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazy-
wanych komisji, a w szczególności przez Radę, 
Wójta i członków komisji,  

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą 
oraz przygotowywanie projektów uchwał, 

5) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie 
kompetencji danej komisji określonych w jej 
regulaminie, 

6) badanie terminowości załatwiania przez Wójta 
i administrację samorządową postulatów, 
wniosków i skarg mieszkańców w zakresie 
kompetencji danej komisji określonej w jej re-
gulaminie,  

7) badanie rzetelności informacji i sprawozdań 
składanych przez Wójta i administrację samo-
rządową w zakresie kompetencji danej komisji 
określonej w jej regulaminie. 

 
2. Komisja Rewizyjna jest głównym orga-

nem kontroli działalności Wójta oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych. Opiniuje wykonanie 
budżetu gminy i w tym celu występuje z umoty-
wowanym wnioskiem do Rady po uprzednim za-
opiniowaniu go przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Kielcach w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia absolutorium Wójtowi. 

 
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania 

zlecone przez Radę w zakresie kontroli, a w przy-
padkach szczególnie uzasadnionych także przez 
Przewodniczącego Rady. 

 
§ 27.1. Komisje są zobowiązane do wzajem-

nego informowania się o sprawach będących 
przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej 
komisji. 
 

2. Realizacja postanowienia zawartego w 
ust. 1 następuje poprzez:  
1) wspólne posiedzenia komisji, którym przewod-

niczy jeden z przewodniczących komisji lub za-
stępcą, wybrany na wspólnym posiedzeniu,  

2) udostępnianie własnych opracowań i analiz, 
3) powoływanie wspólnej podkomisji do rozwią-

zywania określonych problemów której powi-
nien przewodniczyć przewodniczący lub za-
stępca przewodniczącego jednej z komisji, któ-
ra brała udział w powołaniu podkomisji jeżeli 
wchodzi w jej skład. 

Komisje które powołały wspólną podkomisję wy-
bierają jej przewodniczącego. 
 

3. Komisje działają na posiedzeniach oraz 
przez swych członków badających na miejscu po-
szczególne sprawy. 

 
4. Zasada jest, iż każda komisja powołuje ze-

spół kontrolny w składzie trzech członków, które-
mu przewodniczy przewodniczący komisji lub jego 
zastępca. 

 
5. Każda komisja ma prawo powołać pod-

komisję do rozwiązywania określonych proble-
mów ustalając jej skład osobowy i przedmiot dzia-
łania. 
Podkomisji przewodniczy przewodniczący komisji 
lub jego zastępca. 
 

§ 28.1. Komisja jest władna do zajmowania 
stanowiska w sprawach, które należą do jej kom-
petencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co naj-
mniej połowa składu komisji w tym przewodniczą-
cy lub zastępca przewodniczącego komisji. 

 
2. W zakresie swoich zadań komisja podej-

muje rozstrzygnięcia w formie uchwały zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym. Gło-
sowanie tajne może być przeprowadzone na wnio-
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sek członka komisji przyjęty w jawnym głosowa-
niu. Przepisy § 36 ust. 3, § 55 ust. 1, § 56, § 57 oraz 
§ 58 stosuje się odpowiednio. 

 
3. Przepis ust. 2 stosuje się do wspólnej ko-

misji, podkomisji i zespołu kontrolnego. 
 
4. Prawo zwoływania posiedzenia komisji 

przysługuje jej przewodniczącemu i Przewodniczą-
cemu Rady. Posiedzenie komisji jest zwoływane 
także na wniosek 1/3 jej członków. Ustalone zasady 
zwoływania komisji, stosuje się do wspólnej komi-
sji, podkomisji i zespołu kontrolnego. 

 
5. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę 

potrzeb. 
 
6. Przepis ust. 5 stosuje się do wspólnej ko-

misji, podkomisji i zespołu kontrolnego. 
 

§ 29.1. Do zakresu czynności przewodniczą-
cego komisji należy: 
1) reprezentowanie komisji wobec Rady i Wójta, 

a także na zewnątrz, 
2) opracowywanie rocznego planu pracy i rocz-

nego planu kontroli oraz czuwanie nad ich re-
alizacją, 

3) przedkładanie Radzie sprawozdania z realizacji 
planów o których mowa w pkt. 2 w ciągu mie-
siąca następującego po zakończeniu okresu 
realizacji planów, 

4) podział pracy między członków komisji, 
5) podpisywanie korespondencji komisji, 
6) załatwianie innych spraw określonych w ni-

niejszym statucie lub innych uchwałach Rady 
jeżeli zastrzeżono je wyłącznie dla przewodni-
czącego komisji. 

 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

przewodniczącego wspólnej komisji, podkomisji i 
zespołu kontrolnego. 
 

§ 30.1. Z każdego posiedzenia komisji i pod-
komisji sporządza się protokół, który powinien 
zawierać: 

1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz nume-
ry uchwał, 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
3) nazwiska nieobecnych członków komisji 

(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) 
oraz nazwiska osób zaproszonych na posie-
dzenie,  

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzednie-
go posiedzenia,  

5) zatwierdzony porządek obrad, 
6) przebieg posiedzenia komisji, streszczenie 

dyskusji, teksty zgłoszonych i uchwalonych 
wniosków, uchwałę komisji,  

7) czas trwania posiedzenia,  
8) podpisy przewodniczącego komisji i protoko-

lanta. 
 

2. Protokoły i uchwały numeruje się cyframi 
arabskimi. 

 
3. Nowa numeracja rozpoczyna się od mo-

mentu powołania komisji, a kończy w momencie 
upływu kadencji Rady lub wcześniejszego rozwią-
zania komisji przed upływem kadencji. 

4. Protokoły komisji oraz materiały przecho-
wywane są w biurze Rady w taki sposób, aby każ-
dy radny i osoba upoważniona miała dostęp do 
nich w godzinach urzędowania biura. 
 

§ 31.1. Przez właściwą komisję Rady rozumie 
się komisję stałą lub doraźną, do której zakresu 
działania należy wyłącznie rozpatrywana sprawa. 

2. Jeżeli rozpatrywana sprawa należy do za-
kresu działania więcej niż jednej komisji, to wiodą-
cą komisją jest ta komisja, do której w większym 
zakresie niż do poszczególnych pozostałych komi-
sji ona należy. 
 

§ 32. Obowiązkiem radnego jest uczestniczyć 
w pracach Rady i komisji oraz instytucji samorządo-
wych do których został wybrany lub desygnowany. 

 
Rozdział III 

Przygotowanie sesji Rady 
 

§ 33.1. Przewodniczący przygotowuje sesje 
Rady (sesje zwyczajne). 

 
2. Przewodniczący Rady zwraca się do prze-

wodniczących komisji Rady, Wójta oraz przewod-
niczących organów jednostek pomocniczych gmi-
ny z wnioskiem o wskazanie spraw, które powinny 
znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji. 

 

3. Radny może wystąpić z wnioskiem o włą-
czenie do porządku sesji projektu uchwał 
zachowując tryb przewidziany w § 52 statutu. 

 
4. Przewodniczący ustala projekt porządku 

obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. 
Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji po-
winny być gotowe projekty uchwał, które będą 
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przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne 
radnym. 

 
§ 34.1. Ramowy porządek obrad Rady na se-

sji powinien być następujący:  
1) zatwierdzenie porządku obrad,  
2) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady, 
3) informacje i komunikaty przewodniczącego, 
4) informacja o bieżącej pracy Wójta między se-

sjami i wykonaniu uchwał Rady, 
5) uchwały, sprawy problemowe i sprawozdania, 
6) interpelacje i zapytania, 
7) wolne wnioski, 
8) komunikaty (biura Rady o terminach posiedzeń 

komisji, dacie następnej sesji Rady itp.). 
 

2. Sprawy nie objęte porządkiem obrad 
można zgłaszać na piśmie przed posiedzeniem. 
Podlegają one rozpatrzeniu po wyczerpaniu po-
rządku dziennego, chyba że Rada bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady 
uchwali natychmiastowe ich rozpatrzenie. 

 
§ 35.1. Sesje Rady zwołuje przewodniczący 

w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.  

 
2. O zwołaniu sesji powiadamia się radnych 

co najmniej na 7 dni przed terminem. Wraz z za-
wiadomieniem radni otrzymują projekt porządku 
obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
przedmiotem sesji. 

 
3. W przypadku nie cierpiącym zwłoki prze-

wodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną bez za-
chowania wymogów określonych w ust. 2. 

 
4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 

ustawowego składu Rady Przewodniczący obo-
wiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu  
7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwoła-
niu sesji powinien spełniać wymogi określone w 
ust. 2 w zdaniu drugim. 

 
Rozdział IV 

Obrady 
 

§ 36.1. Obrady Rady są jawne. 
Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie obwieszczeń: termin, miej-
sce i przedmiot obrad co najmniej na 3 dni przed 
sesją. 
 

2. Publiczność oraz prasa mają prawo prze-
bywać na sesji tylko w miejscu do tego przezna-
czonym. 

 
3. Rada wyłącza jawność obrad w przypadku 

gdy rozstrzyga sprawy objęte tajemnicą państwową. 
 
4. Po ogłoszeniu tajności obrad przewodni-

czący zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby 
nie wchodzące w skład Rady z wyjątkiem Wójta i 
Sekretarza.  

 
5. Radny nie może ujawnić treści obrad obję-

tych tajnością bez pisemnej zgody przewodniczą-
cego. 

§ 37.1. Sesja może odbywać się w ciągu jed-
nego posiedzenia lub kilku posiedzeń. W tym 
ostatnim przypadku powodem przedłużenia sesji 
może być niewyczerpanie porządku obrad. Ogło-
szenie terminu następnego posiedzenia odbywa 
się z pominięciem wymogów wskazanych w § 34 
statutu. 
 

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum, 
przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy 
termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawie-

dliwienia opuścili salę obrad wpisuje się do proto-
kołu. 
 

§ 38.1. Sesję otwiera przewodniczący lub w 
razie jego nieobecności wiceprzewodniczący formu-
łą „otwieram sesję Rady Gminy w Bejscach”. W 
trakcie sesji przewodniczący może przekazać prze-
wodniczenie obradom wiceprzewodniczącemu. 
 

2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad 
(quorum) przewodniczący przedstawia projekt 
porządku obrad. 
Z wnioskiem o dokonanie zmiany porządku obrad 
może wystąpić każdy radny oraz wójt. 

 
3. Rada może wprowadzić zmiany w porząd-

ku obrad bezwzględną większością głosów usta-
wowego składu Rady. 
 

§ 39.1. Przewodniczący prowadzi obrady we-
dług uchwalonego porządku. 
W uzasadnionych przypadkach przy zapytaniu czy 
są sprzeciwy może dokonywać zmian w kolejności 
realizowania porządku obrad. 

 
2. Przewodniczący udziela głosu według ko-

lejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach 
może udzielić głosu poza kolejnością. 
Przewodniczący komisji właściwych dla przedmio-
tu obrad i wójt otrzymują prawo głosu poza kolej-
nością.  
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3. Czas wystąpienia przewodniczącego ko-
misji (sprawozdawcy) i wójta jest nieograniczony, 
chyba że przewodniczący Rady postanowi inaczej. 
Radny, który pragnie zabrać głos przy omawianiu 
konkretnego punktu porządku obrad, zgłasza ten 
fakt wpisując się na listę mówców. 
Jeżeli Rada nie postanowi inaczej wystąpienie 
radnego nie może przekroczyć 5 minut. 

 
4. Oprócz zabrania głosu, radny w tym sa-

mym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki. 
Czas repliki nie powinien przekroczyć 1 minuty. 

 
5. Zabranie głosu „ad vocem” odbywa się 

poza kolejnością zgłoszeń. 
Radny ma prawo do jednej wypowiedzi jednomi-
nutowej w jednym punkcie porządku obrad. 

 
6. Po stwierdzeniu, że lista mówców została 

wyczerpana, przewodniczący udziela głosu tylko w 
sprawach wniosków formalnych dotyczących try-
bu głosowania. 

 
7. Przewodniczący może udzielić głosu miesz-

kańcom gminy nie będącym radnymi. Przepis § 45 
stosuje się odpowiednio. 
 

§ 40.1. Przewodniczący czuwa nad spraw-
nym przebiegiem obrad. 

 
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo 

zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca 
porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji 
przewodniczący przywołuje radnego „do porząd-
ku”, gdy przywołanie nie odniosło skutku może 
odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w pro-
tokole sesji. 

 
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także do 

wystąpień osób spoza Rady. 
 
4. Przewodniczący może nakazać opuszcze-

nie sali przez osoby spoza Rady, które zachowa-
niem swoim zakłócają porządek obrad. 

 
§ 41.1. Z każdego posiedzenia Rady sporzą-

dza się protokół, który powinien zawierać:  
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz nume-

ry uchwał, 
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

3) nazwiska nieobecnych radnych i Wójta 
(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) 
oraz nazwiska osób delegowanych na posie-
dzenie z Urzędu, 

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzednie-
go posiedzenia,  

5) zatwierdzony porządek obrad, 
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i 

dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalo-
nych wniosków,  

7) czas trwania posiedzenia,  
8) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 
 

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymski-
mi, a uchwały arabskimi. 

 
3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem 

każdej kadencji Rady. 
 
4. Protokół przyjmuje się na następnej sesji 

zwyczajnej. 
Uwagi do protokółu radni zgłaszają na piśmie do 
Biura Rady najwcześniej po upływie 14 dni licząc 
od dnia odbycia posiedzenia, na którym sporzą-
dzono protokół, aż do najbliższego posiedzenia 
Rady, na którym przewodniczący w trakcie realiza-
cji porządku obrad zgłosił wniosek w sprawie za-
twierdzenia protokółu z poprzedniej sesji. 
Wszystkie uwagi zgłoszone przez radnych w wyżej 
wymienionym okresie powinny być uwzględnione w 
załącznikach do protokołu zawierających sprostowa-
nia bądź uzupełnienia jego pierwotnego tekstu. 
 

§ 42.1. Kopie protokołu powinny być w ciągu 
14 dni od odbycia posiedzenia Rady przesłane do 
Wójta. 

2. Wyciągi z protokołu Wójt przekazuje zain-
teresowanym jednostkom organizacyjnym. 

 
3. Protokoły z obrad przechowuje się w Biu-

rze Rady. 
 
4. Uchwały podjęte przez Radę muszą być 

przekazane Wójtowi w ciągu 3 dni po posiedzeniu. 
 
§ 43. Po wyczerpaniu porządku obrad, prze-

wodniczący kończy sesję wypowiadając formułę 
„Zamykam sesję Rady Gminy w Bejscach”. 

 
Rozdział V 

Uprawnienia radnego na sesji Rady 
 

§ 44.1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie 
sesji wnioski formalne, których przedmiotem mo-
gą być w szczególności: 
1) sprawdzenie quorum, 

2) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad, 
3) zakończenie dyskusji, 
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4) ograniczenie liczby dyskutantów / taki wniosek 

nie może dotyczyć wypowiedzi przewodniczą-
cych komisji, sprawozdawcy i wójta,  

5) tajne głosowanie lub głosowanie imienne,  
6) przeliczenie głosów,  
7) uchwalenie tajności obrad. 
 

2. Przewodniczący poddaje wniosek pod 
głosowanie. 

§ 45.1. Wnioski merytoryczne radny może 
składać tylko w odniesieniu do problematyki bę-
dącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie 
„wolne wnioski”. Wniosek powinien być przedło-
żony przewodniczącemu na piśmie lub zgłoszony 
ustnie (w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem 
sesji) i krótko uzasadniony. 

 
2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać 

jasno określony postulat, sposób realizacji i ewen-
tualnego wykonawcę. 

 
3. Wnioski podlegają głosowaniu. 

 
Rozdział VI 

Interpelacje radnych 
 

§ 46.1. Interpelacje składa się w sprawach o 
zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji 
jest Wójt. 

 
2. Interpelacje składa się w Biurze Rady lub 

na sesji w punkcie „interpelacje i zapytania”. 
Powinna ona zawierać przedstawienie stanu fak-
tycznego będącego jej przedmiotem oraz wynika-
jące z niej pytania skierowane do Wójta. 
 

§ 47.1. Adresat interpelacji zobowiązany jest 
do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni 
od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się rad-
nemu zgłaszającemu i przewodniczącemu, który w 
punkcie „interpelacje i zapytania” informuje Radę 
o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i 
otrzymanych odpowiedziach. 
 

2. Radny ma prawo do poinformowania Ra-
dy czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść 
o jej odczytanie. 
Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia 
swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia 
przez składającego interpelację, że nie zadawala 
go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia 

ustne na sesji, Rada na wniosek interpelującego 
może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie. 
 

§ 48.1. Zapytania składa się w sprawach 
mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede 
wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapy-
tania składa się na piśmie w Biurze Rady lub ust-
nie w punkcie „interpelacje i zapytania”. 

 
2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie 

wójt może upoważnić obecnego na sali pracowni-
ka samorządowego. Tryb ten odnosi się także do 
interpelacji. 

 
3. Wobec niemożności udzielenia odpowie-

dzi na zapytanie w trakcie sesji musi być ona 
udzielona zgłaszającemu na piśmie w ciągu 7 dni 
do Biura Rady. 

4. Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych 
interpelacji i zapytań, w których powinny być za-
warte dokładne informacje o sposobie załatwienia 
i terminach. Do obowiązków pracowników Biura 
Rady należy zawiadomienie radnych o wpływają-
cych odpowiedziach na interpelacje lub zapytania. 

 
Rozdział VII 

Uchwały 
 

§ 49.1. Rada na sesji podejmuje uchwały. 
 
2. W uchwałach Rada ustala sposoby roz-

wiązywania zagadnień lub zajmuje stanowiska w 
sprawach będących przedmiotem obrad. 

 
§ 50.1. Uchwały są odrębnymi dokumentami 

zawierającymi:  
1) tytuł, datę, numer, 
2) podstawę prawną, 

3) ścisłe określenie przedmiotu, środków realiza-
cji, organów odpowiedzialnych za nadzór nad 
jej realizacją,  

4) przepisy przejściowe i derogacyjne,  
5) uzasadnienie. 
 

2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady 
lub Wiceprzewodniczący jeżeli przewodniczył ob-
radom. 

 
3. Przewodniczący określa tryb rozpowszech-

niania uchwał Rady. 
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4. Biuro Rady przekazuje uchwały Wójtowi w 

celu realizacji. 
 
§ 51.1. Uchwała może być znowelizowana w 

tym samym trybie w jakim była uchwalona. 
2. Rada może z uzasadnionych powodów 

podjętą uchwałę uchylić. 
 

§ 52.1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały 
przez Radę może wystąpić radny, klub radnych, 
Wójt, komisje Rady, a także sołtys. 
 

2. Projekt uchwały, odpowiadający wymo-
gom zawartym w § 50 powinien być przekazany na 
piśmie do Biura Rady w celu umieszczenia odpo-
wiedniego punktu porządku obrad. Przewodniczą-
cy Rady ma obowiązek przekazać projekt do od-

powiedniej komisji Rady, a także Wójtowi w celu 
uzyskania opinii. 

 
3. Opinia, o której mowa w ust. 2 będzie od-

czytana na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady 
z projektem uchwały. 
 

4. Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie po-
rządku obrad w celu podjęcia uchwały, której pro-
jekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w 
ust. 2 radny lub Wójt może wnieść o odesłanie w 
celu zaopiniowania. Wniosek taki przewodniczący 
poddaje pod głosowanie.  
Odrzucenie przez Radę wniosku o odesłanie w celu 
zaopiniowania bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady oznacza zgodę Rady na 
rozszerzenie porządku obrad o tę sprawę. 

 
Rozdział VIII 

Tryb głosowania 
 

§ 53. W głosowaniu mogą brać udział wy-
łącznie radni. 

 
§ 54.1. Porządek głosowania jest następujący: 

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu 
uchwały jeżeli wniosek taki został zgłoszony, 

2) głosowanie poprawek do poszczególnych prze-
pisów uchwały, przy czym w pierwszej kolejno-
ści głosuje się poprawki, których przyjęcie lub 
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, 

3) głosowanie projektu w całości w brzmieniu 
zaproponowanym ze zmianami wynikającymi z 
przegłosowanych poprawek. 

 
2. Przewodniczący ustala porządek głosowa-

nia projektów uchwał i poprawek do nich. 
 
3. Rada może postanowić poddanie projektu 

uchwały pod głosowanie w całości łącznie z po-
prawkami, jeżeli nie zgłoszono w tym zakresie 
sprzeciwu. 
 

§ 55.1. Uchwały Rady zapadają zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. 
 

2. Głosowanie tajne lub głosowanie imienne 
odbywa się w przypadkach wskazanych przez 
ustawy. 

 
3. Przyjęcie lub zmiana Statutu Gminy Bej-

sce wymaga podjęcia uchwały zwykłą większością  
 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawo-
wego składu Rady w głosowaniu jawnym. 

 
§ 56.1. Zwykła większość głosów jest to taka 

liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o 
jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosów nie-
ważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do 
żadnej z grup głosujących. 

 
2. Bezwzględna większość głosów, gdy pod-

stawą jej obliczenia jest liczba parzysta oznacza co 
najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych 
ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i 
wstrzymujących się (reguła 50 % + 1 głos). 

 
3. Bezwzględna większość głosów w przy-

padku nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów 
oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za 
wnioskiem przewyższającą połowę ważnie odda-
nych głosów a zarazem tej połowie najbliższą. 
Bezwzględną większość głosów przepisy prawa 
mogą odnosić także do ustawowej liczby składu 
organu lub jej części. 
 

§ 57.1. W głosowaniu jawnym radni głosują 
poprzez podniesienie ręki. 
Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, 
„przeciwko” i „wstrzymujące się”. 

2. Głosowanie imienne odbywa się przez 
użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i 
nazwiskiem. 
Lista osób głosujących „za”, „przeciw wstrzymu-
jących się” jest załącznikiem do protokołu z sesji  
(z zastrzeżeniem do którego punktu porządku ob-
rad się odnosi). 

 
3. Głosowanie imienne przeprowadza się w 

ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabe-
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tycznym wyczytani przez przewodniczącego Rady 
wrzucają swoje karty do urny. Otwarcia urny oraz 
obliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna. 

 
4. W głosowaniu tajnym radni głosują kart-

kami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które 
oddano zgodnie z ustalonymi przez Radę zasadami 
i na właściwych kartkach. Ustalone zasady głoso-
wania wpisuje się do protokołów z posiedzenia 
Rady i komisji skrutacyjnej. 

 
§ 58.1. Głosowanie jawne przeprowadza prze-

wodniczący przy pomocy wiceprzewodniczącego. 
 

2. Głosowanie imienne i tajne przeprowadza 
komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród 
radnych. Komisja skrutacyjna składa się z prze-
wodniczącego i co najmniej dwóch członków. 

 
Rozdział IX 
Biuro Rady 

 
§ 59.1. Powołuje się Biuro Rady do obsługi 

Rady i jej organów. 
2. Działanie Biura Rady określa regulamin 

uchwalony przez Radę. 
 

CZĘŚĆ III 
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

 
Rozdział I 

Zadania i zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej 
 

§ 60.1. Komisja Rewizyjna powołana jest do 
wykonywania zdań związanych z realizacją funkcji 
kontrolnej Rady w zakresie wynikającym z:  
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) ustaw szczególnych w tym ustawy z dnia  

10 czerwca 1994r. zamówieniach publicznych, 
3) statutu gminy,  
4) uchwał Rady. 

 
2. Komisja spełnia ponadto funkcję opinio-

dawczą oraz inicjującą. 
 
3. Zakres działania komisji obejmuje zadania 

własne gminy. 
 
4. Do komisji w zakresie nie uregulowanym 

w tym rozdziale mają odpowiednie zastosowanie 
przepisy część II rozdziału II. 
 

§ 61.1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą 
wchodzić przewodniczący Rady i jego zastępcy. 
 

2. W razie przyjęcia przez członka Komisji 
Rewizyjnej funkcji przewodniczącego lub zastępcy 
przewodniczącego Rady albo utraty mandatu rad-
nego Rada podejmuje uchwałę o jego odwołaniu 
ze składu komisji. 
Do czasu odwołania zostaje on zawieszony w pra-
cach komisji przez przewodniczącego komisji. 
 

§ 62. W wykonaniu zadań, o których mowa 
w § 60 Komisja Rewizyjna:  
1) kontroluje działalność Wójta w zakresie:  

a) przestrzegania prawa w tym: 

statutu gminy, uchwał Rady obowiązują-
cych regulaminów oraz innych przepisów, 
a w szczególności tych, które nie podlegają 
kontroli lub nadzorowi zewnętrznemu, 

b) wykonywania budżetu zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych, aktami wykonaw-
czymi do ustawy oraz uchwałami Rady, 

c) gospodarowania mieniem komunalnym w 
granicach określonych przez ustawy, 

d) zawierania umów i porozumień, 
e) rozpatrywania przez Wójta skarg na kie-

rowników gminnych jednostek organiza-
cyjnych, 

f) sposobu rozpatrywania i załatwiania inter-
pelacji i wniosków radnych oraz wniosków 
i skarg obywateli jak również organizacji 
społecznych, 

g) stanu realizacji całościowej jego zarządzeń, 
2) kontroluje działalność jednostek organizacyj-

nych gminy w zakresie gospodarki finansowej 
i zarządzania mieniem komunalnym, 

3) kontroluje działalność jednostek pomocniczych 
w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania 
mieniem komunalnym, 

4) gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb 
oceny Wójta:  
a) sprawozdania Wójta z wykonania uchwał 

Rady,  
b) opinie innych komisji Rady w sprawie skut-

ków podjętych i wykonywanych uchwał 
Rady i zarządzeń Wójta zwłaszcza w zakre-
sie spraw finansowych oraz mienia komu-
nalnego, 
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c) wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej 
Wójta oraz jednostek organizacyjnych gminy, 

5) współpracuje z właściwymi komisjami Rady w 
rozpatrywaniu skarg na działalność radnych 
lub Wójta jak również w rozpatrywaniu i zała-
twieniu wszelkich wniosków, a także w przygo-
towywaniu projektów stanowisk Rady w spra-
wach skarg i wniosków, 

6) sporządza opinie z wykonania budżetu gminy:  
a) na podstawie złożonych przez Wójta spra-

wozdań rocznych z wykonania budżetu 
gminy na wzorach Rb,  

b) zawierające konkretne oceny odnoszące 
się do wykonania budżetu to jest do reali-
zacji dochodów i wydatków budżetowych 
(plan – wykonanie),  

c) na podstawie przeprowadzonych kontroli 
w zakresie realizacji budżetu w toku roku 
budżetowego lub po jego zakończeniu oraz 
w oparciu o inne wiarygodne dokumenty,  

7) przygotowuje coroczne opisowe oceny pracy 
Wójta. 

8) rozpatruje wyniki kontroli przeprowadzonej 
przez organy kontroli specjalnej jak NIK, RIO, 
UW dotyczące zakresu działania, 

9) opiniuje przedłożone jej wnioski,  
10) informuje Radę o nieprawidłowościach w dzia-

łalności komisji stałych i doraźnych,  
11) wykonuje inne zadania nie objęte planem pra-

cy a zlecone na bieżąco przez Radę. 

 
Rozdział II 

Tryb przeprowadzania kontroli 
 

§ 63. Komisja dokonuje kontroli z punktu wi-
dzenia interesów gminy, uwzględniając kryteria 
legalności, celowości, gospodarności, rzetelności, 
sprawności organizacyjnej. 

 
§ 64.1. Komisja przeprowadza kontrole na 

podstawie rocznego planu kontroli (kontrole pla-
nowe) a ponadto w zakresie nie objętym planem 
kontrole doraźne: 
1) na zlecenie Rady, 
2) na wniosek Przewodniczącego Rady w przy-

padkach szczególnie uzasadnionych. 
 

2. Charakter kontroli doraźnych mają także: 
1) badania wykonania zaleceń pokontrolnych 

(kontrola sprawdzająca),  
2) rozpatrywanie skarg i wniosków (kontrola 

skargowa). 
 

3. Roczny plan kontroli uchwalony przez 
komisję obejmuje w szczególności: przedmiot, 
zakres i termin kontroli. Plan ten zatwierdza Rada 
wraz z rocznym planem pracy komisji. Wzór planu 
kontroli stanowi załącznik nr 5 do statutu. 

 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 w razie konieczności niezwłocznego podjęcia 
czynności kontrolnych z uwagi na interes gminy 
ustalenia te akceptuje Przewodniczący Rady i 
przedkłada na najbliższej sesji do zatwierdzenia 
Radzie. 
 

§ 65. Przed przystąpieniem do czynności 
kontrolnych Komisja Rewizyjna na swym posie-
dzeniu przygotowuje szczegółowy program kon-
troli, który zawiera:  
1) oznaczenie kontroli (numer, zakres), 

2) cel kontroli to jest określenie kierunku badań 
kontrolnych i problemów wymagających oceny, 

3) analizę przedkontrolną to jest przedstawienie 
podstawowych problemów gospodarczych, fi-
nansowych i organizacyjno-administracyjnych 
związanych z tematyką kontroli, a także realiza-
cji wniosków poprzedniej kontroli, 

4) analizę stanu prawnego dotyczącego tematyki 
kontroli,  

5) szczegółową tematykę kontroli,  
6) wskazówki metodyczne to jest określenie spo-

sobu, technik przeprowadzenia kontroli, 
zwłaszcza problemów na które należy zwrócić 
uwagę, dowodów niezbędnych do dokonania 
ustaleń i sposobu ich badania, wskazówki o 
charakterze techniczno-organizacyjnym, 

7) założenia organizacyjne to jest podział zadań 
pomiędzy uczestników kontroli, termin po-
szczególnych czynności,  

8) wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli. 
 

§ 66.1. Przewodniczący Rady wystawia 
imienne upoważnienia do przeprowadzenia każdej 
kontroli dla osób wchodzących w skład zespołu 
kontrolnego zgodnie z wzorem stanowiącym za-
łącznik nr 6 do statutu. 

 
2. Przewodniczący komisji zawiadamia kie-

rownika jednostki kontrolowanej o zamiarze prze-
prowadzenia kontroli. 

 
3. Kierownik jednostki kontrolowanej zobo-

wiązany jest do: 
1) zapewnienia zespołowi kontrolnemu właści-

wych warunków lokalowych i technicznych w 
tym możliwości sporządzania kserokopii do-
kumentów na sprzęcie znajdującym się w 
jednostce kontrolowanej, 
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2) pisemnego uzasadnienia odmowy udostęp-

nienia zespołowi kontrolnemu dokumentów 
lub złożenia wyjaśnień. 

 
§ 67.1. Przed przystąpieniem do czynności 

kontrolujący obowiązani są okazać bez wezwania 
kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnie-
nia, o którym mowa w § 66 ust. 1. Imienne upo-
ważnienie po przeprowadzeniu kontroli załącza się 
do akt kontroli. 
Zespół kontrolny powinien przeprowadzić kontrolę 
zgodnie z planem kontroli oraz zgodnie z obowią-
zującym prawem, zwłaszcza w zakresie ochrony 
tajemnicy państwowej i służbowej, a także w spo-
sób nie utrudniający zwykłe funkcjonowanie jed-
nostki kontrolowanej. 
 

2. Zespół kontrolny ma prawo: 
1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów 

jednostki kontrolowanej,  
2) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawoz-

dań oraz innych akt i dokumentów znajdują-
cych się w jednostce kontrolowanej i związa-
nych z jej działalnością, 

3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowo-
dów, 

4) żądania od pracowników kontrolowanej jed-
nostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w spra-
wach dotyczących przedmiotu kontroli przy 
czym na żądanie pracownika wyjaśnienia 
utrwalone są w formie protokołu, 

5) oględzin obiektów związanych z tematyką kon-
troli,  

6) sporządzania dla członków kontroli odpisów i 
kserokopii dokumentów jednostki kontrolowa-
nej, 

7) przedstawiania zaleceń pokontrolnych dla kie-
rownika jednostki kontrolowanej. 

 
§ 68. Zadaniem zespołu kontrolnego jest: 

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycz-
nego, 

2) porównanie stanu faktycznego ze stanem wy-
maganym przez przepisy prawa, 

3) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz 
skutków i przyczyn ich powstania jak również 
osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 

4) wskazanie sposobów usunięcia stwierdzonych 
w toku kontroli nieprawidłowości, 

5) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy. 
 

§ 69.1. Komisja Rewizyjna dokumentuje prze-
bieg oraz wyniki czynności kontrolnych i specjalnie 
w tym celu zakłada i prowadzi akta kontroli. Akta 
kontroli obejmują materiały dowodowe i inne do-
kumenty związane z czynnościami kontrolnymi. Akta 
kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego. 
 

2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma 
prawo wglądu do akt kontroli. 
 

3. Komisja Rewizyjna sporządza niezbędne 
odpisy dokumentów lub odpowiednie wyciągi.   

 
4. W przypadkach szczególnie uzasadnio-

nych może zażądać sporządzenia zestawień lub 
obliczeń na podstawie dokumentów od pracowni-
ków kontrolowanej jednostki za pośrednictwem 
kierownika tej jednostki. 
 

§ 70. W razie dokonywania oględzin sporzą-
dza się protokół oględzin. Wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 7 do statutu. 

 
§ 71.1. Komisja sporządza protokół przyjęcia 

ustnych wyjaśnień. Wyjaśnienia ustne zaintereso-
wana osoba składa wobec co najmniej dwóch 
członków komisji według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do statutu. 

 
2. Na żądanie zainteresowanej osoby wyja-

śnienia mogą być złożone w formie pisemnej. Wa-
runkiem ich przyjęcia jest ich własnoręczne spo-
rządzenie przez zainteresowaną osobę. 
 

§ 72.1. W przypadkach szczególnie uzasad-
nionych Komisja Rewizyjna może postanowić o 
zasięgnięciu opinii specjalisty w danej dziedzinie 
wiedzy lub praktyki zlecając mu sporządzenie sto-
sownej opinii na piśmie.  
 

2. Dowód z opinii specjalisty załącza się do 
akt kontroli. 
 

§ 73.1. Z przebiegu kontroli zespół kontrolny 
sporządza protokół, który podpisują wszyscy jego 
członkowie obecni podczas kontroli oraz kierownik 
jednostki kontrolowanej. 
 

2. Protokół powinien zawierać: 
1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz nazwę 

organu sprawującego nadzór, 
2) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolo-

wanej oraz okres jego zatrudnienia w tej jed-
nostce, 

3) imiona i nazwiska członków zespołu kontrol-
nego oraz daty i numery upoważnień do prze-
prowadzenia kontroli, 

4) datę i wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu 
kontroli, 

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w czasie 
kontroli, 

6) wskazanie stwierdzonych uchybień i nieprawi-
dłowości z podaniem podstawy faktycznej i 
prawnej - dowodów na podstawie których zo-
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stały ustalone ich przyczyny i skutki oraz osoby 
odpowiedzialne, 

7) wykaz dokumentów załączonych do protokołu, 
8) zastrzeżenie, że służy tylko do użytku służbo-

wego, 
9) w przypadku gdy protokół zawiera informacje 

objęte tajemnicą służbową lub państwową za-
opatruje się go w odpowiednią klauzulę, 

10) projekt wniosków pokontrolnych, 
11) adnotację o zapoznaniu się z protokółem kie-

rownika jednostki kontrolowanej zaopatrzoną 
podpisem tego kierownika. 

 
3. W razie ujawnienia w czasie prowadzonej 

kontroli dowodów, z których wynika uzasadnione 
podejrzenie, że popełniono przestępstwo - Komisja 
Rewizyjna przedstawia sprawę Przewodniczącemu 
Rady celem zawiadomienia organów ścigania. 
 

4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma 
prawo zgłaszania do protokółu pisemnych wyja-
śnień lub uwag co do treści protokółu oraz prze-
biegu kontroli. Uwagi przekazuje przewodniczą-
cemu Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia 
podpisania protokółu lub od dnia odmowy jego 
podpisu. 
Uwagi stanowią załącznik do protokołu pokontrol-
nego. 
 

5. Protokół kontroli, którego podpisania od-
mówił kierownik jednostki kontrolowanej, podpi-
suje zespół kontrolny czyniąc w protokóle 
wzmiankę o odmowie podpisania przez kierownika 
jednostki. 
Kierownik jednostki kontrolowanej, który odmówił 
podpisania protokółu ma obowiązek złożyć zespo-
łowi kontrolnemu pisemne wyjaśnienie przyczyn 
odmowy. 
 

6. Odmowa podpisania protokółu nie sta-
nowi przeszkody do wszczęcia postępowania po-
kontrolnego. 
 

7. Oryginał protokółu przechowywany jest 
wraz z aktami kontroli przez przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 
Odpisy przekazywane są Przewodniczącemu Rady 
oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej. 
W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej 
także Wójtowi. 
 

§ 74. Po otrzymaniu protokółu kontroli Prze-
wodniczący Rady na najbliższej sesji umieszcza w 

porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia zaleceń 
pokontrolnych. 

 
§ 75. Komisja Rewizyjna najpóźniej w ciągu 

14 dni od dnia zakończenia kontroli przez zespół 
kontrolny zapoznaje się na posiedzeniu z protoko-
łem z przeprowadzonej kontroli i może podjąć 
uchwałę w sprawach: 
1) skierowania do kierownika jednostki kontrolo-

wanej wystąpienia pokontrolnego z zalece-
niami zawierającymi uwagi i wnioski w spra-
wie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji 
wobec osób odpowiedzialnych za powstanie 
tych nieprawidłowości,   

2) zasygnalizowanie Wójtowi oraz komisjom Ra-
dy problemów i zjawisk zaobserwowanych w 
czasie przeprowadzonej kontroli, co do funk-
cjonowania Urzędu i jednostek organizacyj-
nych gminy, 

3) wystąpienia do Wójta o ukaranie lub wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec pra-
cownika samorządowego, 

4) wystąpienia do Wójta o odwołanie ze stanowi-
ska kierownika jednostki kontrolowanej lub je-
go zastępcy, 

5) wystąpienia do Rady o odwołanie Wójta na 
podstawie art. 28b ustawy,  

6) opinii dotyczącej wybranego zagadnienia obję-
tego działalnością komisji rewizyjnej, 

7) projektu zmiany dotychczasowych przepisów 
prawnych wydanych przez Radę lub Wójta. 

 
§ 76.1. Kierownik jednostki, do której wystą-

pienie pokontrolne zostało skierowane jest obo-
wiązany w wyznaczonym terminie zawiadomić 
Komisję Rewizyjną o sposobie wykorzystania 
uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku 
możliwości wykonania wniosków, należy podać 
uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propo-
zycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości z zastrzeżeniem ust. 2. 
 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki może 
w terminie, o którym mowa w ust. 1 odwołać się 
do Rady. Rozstrzygniecie Rady jest ostateczne. 
 

§ 77. Odstąpienie od wykonania wniosków 
Komisji Rewizyjnej dotyczących wyciągnięcia kon-
sekwencji służbowych lub zastosowania innych 
przewidzianych prawem form odpowiedzialności 
wobec osób winnych może nastąpić za zgodą Ko-
misji Rewizyjnej. 

 
Rozdział III 

Ocena pracy Wójta przed udzieleniem absolutorium 
 



§ 78. Na ocenę pracy Wójta poza wynikami 
kontroli wykonania uchwały w sprawie budżetu 
gminy i innych uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta 
składa się ocena działalności: 
1) Urzędu, 
2) jednostek organizacyjnych gminy. 
 

§ 79. Ocena pracy Wójta dokonywana jest na 
podstawie:  
1) przedkładanych Radzie: 

a) sprawozdań Wójta z wykonania zadań wła-
snych gminy,  

b) sprawozdań Wójta z oceny pracy jednostek 
wskazanych w § 78,  

c) sprawozdań Wójta z oceny pracy kierowni-
ków jednostek organizacyjnych gminy, 

2) opinii o których mowa w § 62 pkt 4 litera „b”,  
3) sprawozdań właściwych komisji Rady z oceny 

wykonywania przez Wójta zaleceń Rady w 
sprawach wynikających ze skarg i wniosków 
obywateli oraz organizacji społecznych,  

4) sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli re-
alizacji przez Wójta interpelacji i wniosków 
radnych, 

5) wyników kontroli wewnętrznej jednostek 
wskazanych w § 78,  

6) wyników kontroli zewnętrznej Wójta oraz jed-
nostek wskazanych w § 78. 

 
§ 80.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za rok poprzedni Wójt przekazuje Komisji 
Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady w terminie do 31 marca każdego roku. 
 

2. Komisja Rewizyjna sporządza opinie w 
przedmiocie wykonania budżetu gminy w zakresie 
ustalonym w § 62 pkt 6 statutu i występuje z wnio-
skiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzie-
lania absolutorium Burmistrzowi. 

 
3. Wniosek w sprawie udzielenia lub nie-

udzielenia absolutorium wraz z opinią w przed-
miocie wykonania budżetu gminy Komisja Rewi-
zyjna przesyła w terminie 14 dni od otrzymania 
sprawozdania od Wójta Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Kielcach i Przewodniczącemu Rady. 

 
4. Uchwała w sprawie nieudzielenia absolu-

torium Wójtowi wywołuje skutki prawne określone 
w art. 28 a ustawy. 
 

§ 81. Funkcje koordynacyjne w realizacji za-
kresu zadań Komisji Rewizyjnej sprawuje Prze-
wodniczący Rady. 

 
CZĘŚĆ IV 

ORGAN WYKONAWCZY GMINY 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 82.1. Organem wykonawczym gminy jest 

Wójt. 
 
2. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru 

oraz odwołania Wójta określają ustawy. 
 

§ 83.1. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i 
odwołuje Zastępcę Wójta. 

 
2. Szczegółowe zasady powołania i odwoła-

nia Zastępcy Wójta określają ustawy. 
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Rozdział II 
Zadania Wójta 

 
§ 84.1. Wójt wykonuje zadania wynikające z 

funkcji organu wykonawczego gminy a w szcze-
gólności: 
1) reprezentuje gminę na zewnątrz,  
2) kieruje bieżącymi sprawami gminy,  
3) kieruje pracą Urzędu, 
4) przygotowuje wszelkie sprawy, o których sta-

nowi Rada w tym zwłaszcza przygotowuje pro-
jekt budżetu i inne uchwały, 

5) informuje mieszkańców gminy o założeniach 
projektu budżetu, kierunkach polityki społecz-
nej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środ-
ków budżetowych,  

6) wykonuje budżet gminy, 
7) ogłasza uchwałę budżetową gminy i sprawoz-

dania z jej wykonania w trybie przewidzianym 
dla aktów prawa miejscowego,  

8) składa Radzie sprawozdania z działalności fi-
nansowej gminy,  

9) określa sposób wykonywania uchwał,  
10) gospodaruje mieniem komunalnym, 
11) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych,  
12) udziela kierownikom jednostek organizacyj-

nych gminy nieposiadających osobowości 
prawnej pełnomocnictwa do zarządzania mie-
niem tych jednostek,  

13) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z 
zakresu administracji publicznej,  

14) wydaje przepisy porządkowe w przypadkach 
niecierpiących zwłoki na podstawie art. 41  
ust. 2 ustawy w formie zarządzenia, 

15) przedstawia do zatwierdzenia na najbliższej 
sesji Radzie zarządzenie, o którym mowa w 
pkt. 14, 

16) zatrudnia i zwalnia pracowników samorządo-
wych oraz ustala dla nich wynagrodzenie z za-
strzeżeniem przepisów § 93 ust. 1-3 niniejsze-
go statutu,  

17) powołuje komisję do przeprowadzenia okre-
sowej oceny pracowników mianowanych, 

18) zgłasza Radzie wnioski w sprawie powołania 
kierownika USC i jego zastępców,  

19) wydaje Sekretarzowi Gminy polecenia i wska-
zówki dotyczące sposobu prowadzenia spraw 
gminy, 

20) zwołuje zebrania w czasie trwania kadencji w 
celu przeprowadzenia wyborów uzupełniają-
cych organów wykonawczych sołectw,  

21) występuje z umotywowanym wnioskiem do 
zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa, a tak-
że członków rady sołeckiej przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, 
naruszają postanowienia statutu, uchwał ze-
brań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwa-

lifikującego ich w opinii środowiska, a w 
szczególności nie wpłacają w ustalonych ter-
minach do Banku Spółdzielczego Kielce Od-
dział Nowy Korczyn części lub całości zainka-
sowanych kwot zobowiązań pieniężnych i in-
nych należności pieniężnych pobieranych od 
mieszkańców sołectwa,  

22) wykonuje zadania z zakresu administracji rzą-
dowej określone odrębnymi przepisami prawa. 

 
2. Wójt raz na kwartał składa Radzie spra-

wozdanie o wykonywanych przez niego zadaniach 
oraz o wdrażaniu uchwał Rady. 

 
3. Projekty uchwał przedkładane Radzie 

przez Wójta powinny być zaopiniowane przez rad-
cę prawnego. 

 
4. Pozostałe zadania Wójta określone są od-

rębnymi przepisami prawa. 
 

§ 85. Wójt podpisuje korespondencję i do-
kumenty urzędowe gminy z zastrzeżeniem § 86 
oraz § 87 ust. 1 niniejszego statutu. 
 

§ 86.1. Wójt może powierzyć prowadzenie 
określonych spraw gminy w swoim imieniu:  
a) Zastępcy Wójta,  
b) Sekretarzowi Gminy. 
 

2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę 
lub innych pracowników Urzędu do wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej w 
imieniu Wójta. 
 

§ 87.1. Oświadczenie woli w imieniu gminy 
w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo 
Wójt albo działający na podstawie jego upoważ-
nienia zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z 
inną upoważnioną przez Wójta osobą. 

 
2. Jeżeli czynność prawna może spowodo-

wać powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarb-
nika Gminy (głównego księgowego budżetu) lub 
osoby przez niego upoważnionej. 

 
3. Skarbnik Gminy (główny księgowy budże-

tu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jed-
nak na pisemne polecenie zwierzchnika, powia-
damiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Kielcach. 

 
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej pozostają-
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cych w strukturze gminy składają jednoosobowo 
oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie 
udzielonego im przez Wójta pełnomocnictwa do 
zarządzania mieniem tych jednostek. Do czynności 
przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzeb-
na jest zgoda Wójta. 
 

§ 88.1. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym 
w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierow-
ników jednostek organizacyjnych gminy.  
 

2. W szczególności Wójt wykonuje następu-
jące uprawnienia wobec pracowników samorzą-
dowych: 
1) zatrudnia pracowników samorządowych na 

podstawie mianowania, umowy o pracę lub 
powołania w rozumieniu Kodeksu Pracy,  

2) wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 
ustawy o pracownikach samorządowych, 

3) rozpatruje odwołania od nałożonych na pra-
cowników samorządowych kar porządkowych,  

4) wyznacza rzecznika dyscyplinarnego, 
5) może zawiesić pracownika samorządowego 

mianowanego w pełnieniu obowiązków pra-
cowniczych na czas nie przekraczający 3 mie-
sięcy jeżeli przeciw takiemu pracownikowi 
wszczęto postępowanie dyscyplinarne. 

 

§ 89. Wójt wykonuje czynności zastrzeżone 
dla niego w przepisach szczególnych. 
 

§ 90. Zastępca Wójta wykonuje powierzone 
mu przez Wójta zadania zgodnie z jego wskazów-
kami i poleceniami. 
Zastępca Wójta sprawuje funkcje wójta w razie 
nieobecności Wójta z powodu urlopu, choroby, 
szkolenia lub długotrwałej nieobecności w pracy z 
innych przyczyn. 

 
§ 91. Sekretarz Gminy w szczególności: 

1) kieruje Urzędem w czasie jednoczesnej nie-
obecności Wójta i jego zastępcy z powodu 
urlopu, choroby, szkolenia lub długotrwałej 
nieobecności w pracy z innych przyczyn,  

2) prowadzi sprawy gminy w zakresie ustalonym 
przez Wójta, 

3) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbo-
wego w stosunku do pracowników urzędu oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyj-
nych w zakresie o którym mowa w pkt. 1. 

 
§ 92.1. Wójt wykonuje swoje zadania przy 

pomocy Urzędu. 
 
2. Organizację i zasady funkcjonowania 

Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu 
nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. 

 
CZĘŚĆ V 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI 
 

§ 93.1. Na podstawie wyboru pracownikiem 
samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku 
pracy jest Wójt. 

 
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec 

Wójta dokonuje w zakresie ustalonym przez Radę 
w odrębnej uchwale jej przewodniczący - w formie 
uchwały. Uchwała Rady nie może obejmować 
prawa do ustalania przez przewodniczącego wyso-
kości wynagrodzenia dla Wójta. 

 
3. Wynagrodzenie Wójta lub inne świadcze-

nia pracownicze ustala Rada na podstawie projek-
tu uchwały przygotowanej przez Komisję Budżetu i 
Finansów, Planowania i Rolnictwa. 

 
§ 94.1. Wójt może zatrudniać w Urzędzie w 

ramach stosunku pracy na podstawie mianowania 
na następujące stanowiska: kierownika referatu, 
zastępcę kierownika referatu, inspektora, podin-
spektora oraz księgowego i kasjera. 

 
2. Na podstawie mianowania mogą być za-

trudniani następujący kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych gminy: kierownika Zakładu Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
§ 95. Przewodniczący wykonuje obowiązki 

kierownika zakładu pracy wobec osób zatrudnio-
nych w Biurze Rady. 

 
§ 96.1. Pracownicy samorządowi mianowani 

podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym 
nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. 
 

2. Oceny kwalifikacyjne ustala komisja kwali-
fikacyjna powołana przez Wójta, stosując następu-
jące kryteria: 
1) przygotowanie zawodowe do zajmowanego 

stanowiska (zgodność poziomu i kierunku wy-
kształcenia z wymogami taryfikatora),  

2) stosunek do podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych,  

3) umiejętność dobrej organizacji pracy na zaj-
mowanym stanowisku,  

4) jakość, dokładność, terminowość,  
5) zdyscyplinowanie, obowiązkowość i odpowie-

dzialność,  
6) inicjatywa i samodzielność,  
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7) umiejętność oceny faktów i informacji oraz 

analizowania i wyciągania wniosków, 
8) umiejętność poprawnego wykonywania opra-

cowań pisemnych,  
9) umiejętność poprawnego językowo formowa-

nia wypowiedzi,  
10) stosunek do interesantów i zgłaszanych przez 

nich skarg i wniosków,  
11) umiejętność współpracy i współżycia w zespole,  
12) zaangażowanie w realizacji zadań,  
13) zachowanie się w sytuacjach trudnych. 
 

3. Pracami komisji kwalifikacyjnej kieruje 
Sekretarz, który przedstawia Wójtowi do zatwier-
dzenia oceny kwalifikacyjne otrzymane przez po-

szczególnych pracowników samorządowych mia-
nowanych. 

 
4. W przypadku nie zgadzania się z uzyskaną 

oceną kwalifikacyjną pracownik samorządowy 
mianowany może odwołać się do Wójta. Stanowi-
sko Wójta w sprawie oceny kwalifikacyjnej jest 
ostateczne. 

 
§ 97.1. W Urzędzie działa komisja dyscypli-

narna I i II instancji do orzekania w sprawach dys-
cyplinarnych pracowników samorządowych mia-
nowanych. 

 
2. Funkcjonowanie komisji, o której mowa w 

ust. 1 określają odrębne przepisy. 
 

CZĘŚĆ VI 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM GMINNEGO 

 
§ 98. W referendum gminnym, mieszkańcy 

gminy Bejsce jako członkowie wspólnoty samo-
rządowej wyrażają w drodze głosowania swoją 
wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy doty-
czącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie 
zadań i kompetencji organów tej gminy lub w 
sprawie odwołania Rady, a także Wójta. 

§ 99. Szczegółowe zasady i tryb przeprowa-
dzania referendum gminnego określa ustawa z 
dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym 
(Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985 z późniejszymi 
zmianami). 

 
CZEŚĆ VII 

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§ 100.1. Tworzy się sołectwa jako samorzą-

dowe jednostki pomocnicze gminy. 
 

2. Organem uchwałodawczym w sołectwie 
jest zebranie wiejskie. 

 
3. Organem wykonawczym jest sołtys. 
 
4. Rada może upoważnić organ wykonawczy 

sołectwa do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej. 

 
§ 101.1. Zakres działania sołectwa oraz kom-

petencje jego organów określa statut sołectwa 
uwzględniając postanowienia niniejszego statutu. 

 
2. Zebranie wiejskie i sołtys prowadzą dzia-

łalność samorządową na obszarze sołectwa, 
współpracując z organami samorządu gminy oraz 
instytucjami działającymi na tym terenie. 

 
§ 102.1. Sołectwo nie posiada osobowości 

prawnej, swoją działalność prowadzi w ramach 
osobowości prawnej gminy. 

2. Sołectwo nie może występować w sto-
sunkach cywilno prawnych jako odrębny podmiot 
prawny a jego organy nie mogą zawierać umów, 
zaciągać zobowiązań, nabywać majątku. Nie mogą 
być również upoważnione do zawierania w imie-
niu gminy umów i zaciągania zobowiązań. 

 
§ 103.1. Sołectwa tworzy, łączy, dokonuje ich 

podziału, znosi oraz ustala nazwy i granice Rada 
Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z miesz-
kańcami lub z ich inicjatywy. 

 
2. Projekt tworzenia, łączenia, podziału, zno-

szenia oraz ustalenia nazw i granic sołectw Rada 
Gminy przedstawia do publicznej konsultacji. W 
konsultacji mogą uczestniczyć mieszkańcy właści-
wych lub projektowanych sołectw oraz instytucje i 
organizacje prowadzące działalność na tym terenie. 
Okres konsultacji trwa trzy tygodnie od chwili ogło-
szenia projektu we właściwym trybie. Po upływie 
tego okresu korygowany projekt zostaje niezwłocz-
nie przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia. 
 

3. Znoszenie lub podział sołectwa oraz po-
większenie jego obszaru może nastąpić z ważnych 
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powodów z inicjatywy własnej Rady Gminy lub na 
wniosek zawarty w uchwałach z zebrań wiejskich 
właściwych sołectw. 
Uchwały podjęte na zebraniach wiejskich właści-
wych sołectw zapadają zwykłą większością głosów. 
W przypadku różnic w opiniach lub negatywnych 
opinii zawartych w uchwałach z zebrań wiejskich 
właściwych sołectw Rada Gminy może zarządzić 
przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców 
właściwych lub projektowanych sołectw. 

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 są 
nadzorowane przez komisję powołaną w tym celu 
przez Radę Gminy. 
Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji 
określa odrębna uchwała Rady Gminy. 

 
5. Granice sołectw ich ustrój, a także zakres 

działania i zasady finansowania określają odrębne 
statuty. 

 
Rozdział II 

Kompetencje zebrania wiejskiego 
 

§ 104. Zebranie wiejskie jest uprawnione 
między innymi do: 
1) podejmowania uchwał w sprawie przejęcia 

składników mienia komunalnego przekazane-
go uchwałą Rady Gminy do korzystania i za-
rządzania nim w zakresie zwykłego zarządu. 
W przypadku uchylenia się zebrania wiejskiego 
od przejęcia wskazanych składników mienia 
komunalnego uchwała zebrania wiejskiego 
powinna zawierać uzasadnienie, 

2) wystąpienia w formie uchwały do Rady Gminy 
z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie 
wskazanych składników mienia komunalnego 
do korzystania i zarządzania nim w zakresie 
zwykłego zarządu, 

3) wszczynania postępowania w sprawie zmian 
obszaru sołectwa lub połączenia z innym so-
łectwem. Uchwała w tej sprawie wszczyna po-
stępowanie wskazane w § 112 niniejszego sta-
tutu, 

4) opiniowania planów szczegółowych zagospo-
darowania przestrzennego sołectwa w zakresie 
budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego, 
komunikacji, handlu, gastronomii, oświaty itp., 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w 
statucie sołectwa. Uchwała zapada zwykłą 
większością ważnie oddanych głosów. Uchwa-
ła wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez 
Radę Gminy,  

6) wspieranie inicjatyw społecznych w sołectwie 
zmierzających do poprawy warunków życia 
mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury 
komunalnej (np. komunikacji, dróg, wodocią-
gów, handlu i usług). 

 
§ 105.1. Organy sołectwa z własnej inicjatywy 

lub na wniosek organów gminy mogą podjąć po-
stępowanie w celu opracowania projektu budżetu 
gminy w części związanej z działalnością sołectwa. 

 
2. Ustala się, że dochody sołectwa tworzą: 

1) przychody własne sołectwa pochodzące z naj-
mu, dzierżawy, imprez i innych źródeł, 

2) środki do dyspozycji sołectwa, 

3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych, prawnych 
i jednostek organizacyjnych nie mających oso-
bowości prawnej. 

 
3. W budżecie gminy mogą być wyodręb-

nione środki finansowe, o których mowa w ust. 2 
do dyspozycji sołectwa. 
Zebranie wiejskie jest uprawnione do prowadzenia 
gospodarki finansowej sołectwa tylko w ramach 
budżetu gminy. Organy sołectwa dysponują wy-
odrębnionymi środkami samodzielnie. 
 

4. Do końca października każdego roku, ze-
branie wiejskie składa Radzie Gminy sprawozdanie 
o wykorzystaniu mienia komunalnego, którym 
dysponuje, kosztach i potrzebnych funduszach w 
następnym roku. 
Nie zrealizowane przez organy sołectwa kwoty wy-
datków wygasają z upływem roku budżetowego. 
 

5. Do końca listopada każdego roku, zebra-
nie wiejskie składa Radzie Gminy raport o funkcjo-
nowaniu na obszarze sołectwa administracji sa-
morządowej (obsługa mieszkańców, współpraca z 
organami sołectwa, realizacja inwestycji gminy, 
zarządzanie mieniem komunalnym). 
 

§ 106. W celu realizacji zadań wynikających z 
§ 113 pkt 6 zebranie wiejskie może wystąpić z 
wnioskiem do Rady Gminy o zapewnienie środ-
ków w budżecie gminy na ich realizację. 
Wyodrębnienie środków do dyspozycji sołectwa 
może nastąpić po przedłożeniu przez sołtysa Wój-
towi wniosków zebrania wiejskiego, określających 
przyjęte zadania do realizacji oraz projektu roczne-
go planu finansowo-rzeczowego.  
Projekt rocznego planu finansowo-rzeczowego 
sołectwa może uwzględniać tylko te zadania, które 
określa ustawa i statut gminy. 
 

§ 107.1. Organy sołectwa zarządzają i korzy-
stają z mienia komunalnego oraz rozporządzają 
dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego za-
rządu określonego w niniejszym statucie. 
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2. Zakres zwykłego zarządu mieniem komu-
nalnym obejmuje następujące czynności:  
1) załatwianie bieżących spraw związanych ze 

zwykłą codzienną eksploatacją mienia, 
2) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszo-

nym w ramach jego aktualnego przeznaczenia, 
3) dokonywanie bieżących i koniecznych napraw, 
4) remonty bieżące i modernizacja, 
5) uprawianie gruntów, pobieranie i sprzedaż 

pożytków, 
6) płacenie podatków i innych danin publicznych, 
7) zachowanie mienia i osiąganie z niego nor-

malnych korzyści. 
 

3. Ustala się zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez organy sołectw w zakre-
sie przysługującego im mienia komunalnego: 
1) decydowanie o sposobach używania obiektów 

i ich eksploatacji, 
2) utrzymywanie obiektów i ponoszenie kosztów 

ich bieżącej eksploatacji, 
3) dokonywanie bieżących i koniecznych napraw. 

4. Sołtys składa jednoosobowo oświadcze-
nie woli w imieniu sołectwa w zakresie udzielone-
go w uchwale zebrania wiejskiego pełnomocnic-
twa do zarządzania mieniem przekazanym. Tego 
typu oświadczenie wymaga kontrasygnaty Wójta i 
Skarbnika Gminy. 
 

§ 108.1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt. 
 

2. Wójt czuwa, ażeby mienie komunalne 
przekazane sołectwu nie było narażone na szkody i 
uszczuplenia oraz aby dochody sołectwa i świad-
czenia pobierane na jego korzyść były wydatko-
wane zgodnie z przepisami i statutem. 

 
3. Rada nadzoruje działalność organów so-

łectwa za pomocą własnych komisji przy czym raz 
na rok dokonuje rewizji gospodarki finansowej 
tych jednostek. 

 
4. Wójt ma prawo wglądu do dokumentów, 

wstępu do pomieszczeń i budynków należących do 
sołectwa. 

 
Rozdział III 

Zarządzanie wyborów organów sołectw 
 

§ 109.1. Wybory organów sołectw zarządza 
Wójt na miesiąc przed upływem kadencji. 

 
2. Wójt ustala terminarz przeprowadzenia 

wyborów. 

Terminarz w szczególności zawiera: miejsce, dzień 
i godzinę zebrania wyborczego, nazwisko i imię 
przewodniczącego zebrania oraz liczbę mieszkań-
ców uprawnionych do głosowania. 

 
Rozdział IV 

Ważność wyborów organów sołectw 
 

§ 110.1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów w 
sołectwie wyborca lub grupa wyborców może 
wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeże-
li dopuszczono się przestępstwa przeciwko wybo-
rom albo naruszeniu przepisów ustawy z dnia  
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami). 
 

2. Protest wnosi się na piśmie do Komisji 
Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady. 
Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udo-
kumentowania zarzutów, Przewodniczący Rady 
może wezwać osobę lub grupę osób wnosząca 
protest do uzupełnienia dokumentacji w ciągu  
7 dni od wniesienia protestu. 
 

3. Sprawy o których mowa w ust. 1 Komisja 
Rewizyjna rozpatruje na posiedzeniu jawnym z 
udziałem Przewodniczącego Rady i zainteresowa-
nych.  

4. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że popełniono przestępstwo Komisja Rewizyjna 
przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady ce-
lem zawiadomienia organów ścigania. 
 

§ 111.1. Rada unieważnia wybory w sołec-
twie w całości lub części na podstawie uchwały i 
protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i in-
nych załączonych dokumentów, jeżeli z nich wyni-
ka, że w wyborach w tym sołectwie dopuszczono 
się przestępstw przeciwko wyborom lub narusze-
nia przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z póź-
niejszymi zmianami), które wywarły istotny wpływ 
na wyniki głosowania lub ich ustalenie. 
 

2. Unieważniając wybory Rada określa w 
uchwale, w jakim zakresie i od jakiej czynności 
należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.  
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§ 112.1. Rada zarządza wybory ponowne w 
ciągu 14 dni od dnia, w którym rozstrzygnięcie 
nadzorcze w przedmiocie uchwały stwierdzającej 
nieważność wyborów w sołectwie stało się pra-
womocne. 
W przypadku gdy organ nadzoru nie wydał roz-
strzygnięcia nadzorczego ponieważ uchwała 
stwierdzająca nieważność wyborów w sołectwie 
była zgodna z prawem - Rada zarządza wybory 
ponowne w ciągu 14 dni od powzięcia tej wiado-

mości. Rada ustala terminarz przeprowadzenia 
wyborów uwzględniając przepis § 111 ust. 2.  
 

2. Wybory ponowne obsługuje radny, Wójt 
albo inny pracownik Urzędu, który przewodniczył 
zebraniu wyborczemu poprzednio, chyba że pod-
stawą unieważnienia były zarzuty odnoszące się 
do przewodniczącego zebrania. W takim przypad-
ku należy desygnować inną osobę. 

 
CZĘŚĆ VIII 

MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY 
 

Rozdział I 
Mienie komunalne 

 
§ 113.1. Mieniem komunalnym jest własność 

i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz 
mienie jednostek organizacyjnych gminy. 
Organizacyjno-prawną formę prowadzenia działal-
ności przez te jednostki określają organy gminy. 

  
2. Mieniem komunalnym zarządzają organy 

gminy bądź inne powołane przez nie podmioty. 
 
§ 114. Podmioty posiadające osobowość 

prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu i 
sposobie wykorzystania składników majątkowych 
w zakresie określonym w aktach prawnych o ich 
utworzeniu oraz w obowiązujących przepisach. 

 

§ 115. Mieniem pozostającym w zarządzie 
jednostek organizacyjnych gminy nie posiadają-
cych osobowości prawnej, dysponują kierownicy 
tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Wójta. Do czynności przekracza-
jących zakres pełnomocnictwa wymagana jest 
odrębna zgoda Wójta. 

 
§ 116.1. Jednostki organizacyjne gminy nie 

posiadające osobowości prawnej są wyposażane 
w składniki mienia komunalnego na podstawie 
uchwały Rady o ich utworzeniu. 

 
2. Nieruchomość może podlegać przekaza-

niu w zarząd jednostce organizacyjnej gminy na 
podstawie decyzji administracyjnej Wójta.  

 
Rozdział II 

Gospodarka finansowa 
 

§ 117.1. Gmina prowadzi samodzielnie go-
spodarkę finansową na podstawie uchwały budże-
towej. 

 
2. Budżet gminy jest uchwalany w formie 

uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowe-
go, zwanego dalej „rokiem budżetowym”. 

 
§ 118. Rada określa procedurę uchwalania 

budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych 
materiałów informacyjnych. 

 
§ 119.1. Przygotowanie projektu uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjaty-
wa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wy-
łącznej kompetencji Wójta. 

 
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z obja-

śnieniami oraz informacją o stanie mienia komu-
nalnego Wójt przedstawia: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach 
celem zaopiniowania, 

2) Radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy. 

 
3. Uchwałę budżetową Rada uchwala przed 

rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 
dnia 31 marca roku budżetowego. 
 

4. Do czasu uchwalenia uchwały budżeto-
wej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku 
budżetowego, podstawą gospodarki finansowej 
jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony 
Radzie. 

 
5. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. 

Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i 
sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewi-
dzianym dla aktów prawa miejscowego. 
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§ 120.1. Uchwały Rady i zarządzenia Wójta 
dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źró-
dła dochodów, z których zobowiązania te zostaną 
pokryte. 

 
2. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1 

zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Rady. 

 
§ 121.1. Samorządowe jednostki pomocnicze 

prowadzą gospodarkę finansową w ramach budże-
tu gminy. 

 
2. Jednostki pomocnicze mają prawo przed-

stawić wnioski w formie projektu planu finanso-
wo-rzeczowego określając zakres i rodzaj zadań, 
które chcą realizować. Projekt ten przedkładany 
jest Wójtowi w ramach procedury opracowywania 
projektu uchwały budżetowej. 

 
3. Wójt przygotowując projekt uchwały bu-

dżetowej nie jest związany wnioskami jednostek 

pomocniczych, jednak przy projekcie uchwały bu-
dżetowej przedstawia Radzie wszystkie projekty 
planów finansowo-rzeczowych jednostek pomoc-
niczych. 

 
4. Rada w trakcie sesji budżetowej zatwier-

dza, koryguje lub nie uwzględnia projektów pla-
nów finansowo-rzeczowych jednostek pomocni-
czych. Podejmując decyzję w tej sprawie Rada 
bierze pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, 
równomierność rozmieszczenia środków i możli-
wości finansowe budżetu gminy. 

 
5. W razie uwzględnienia projektów planów 

finansowo-rzeczowych kwoty wydatków przyzna-
nych dla poszczególnych jednostek pomocniczych 
przedstawia się w uchwale budżetowej gminy. 

 
6. Za prawidłową gospodarkę finansową so-

łectwa odpowiedzialność ponosi sołtys. 
Działalność w tym zakresie podlega ocenie organu 
uchwałodawczego jednostki pomocniczej. 

 
CZĘŚĆ IX 

ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH 
 

§ 122. Z zastrzeżeniem § 125 ust. 1 dostęp do 
dokumentów wynikających z wykonywania zadań 
publicznych przez Radę, Wójta oraz komisje powo-
ływane przez te organy i korzystanie z nich jest 
jawne. 

 
§ 123. Uprawnionym do dostępu do doku-

mentów wynikających z wykonywania zadań pu-
blicznych przez organy, o których mowa w § 122 i 
korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez 
potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub 
prawnego. 

 
§ 124.1. Udostępnieniu podlegają dokumen-

ty publiczne o charakterze urzędowym sporządzo-
ne w przepisanej formie przez: 
a) organy, o których mowa w § 122, 
b) organy kontroli i nadzoru nad gminą, o ile do-

kumenty te są związane z wykonywaniem za-
dań publicznych. 

 
2. Udostępnieniu podlegają w szczególności:  

1) uchwały Rady i zarządzenia Wójta, 
2) wnioski i opinie komisji Rady, 
3) interpelacje i wnioski radnych, 
4) protokóły z posiedzeń Rady, 
5) protokóły kontroli prowadzonej przez RIO, NIK 

i Urząd Kontroli Skarbowej, 
6) akty nadzoru. 
 

§ 125.1. Dokumenty publiczne są jawne z 
wyłączeniem: 
1) dokumentów zawierających informacje nie-

jawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 
1999 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.), 

2) dokumentów zawierających informacje objęte 
tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), 

3) dokumentów zawierających informacje objęte 
tajemnicą statystyczną w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), 

4) dokumentów zawierających informacje objęte 
tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 
Nr 140, poz. 939 ze zm.), 

5) dokumentów objętych ochrona zbiorów da-
nych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), 

6) dokumentów mogących naruszać dobra oso-
biste osób fizycznych lub prawnych w rozu-
mieniu art. 23 i 24 ustawy - Kodeks cywilny, 

7) innych dokumentów, o ile przepis ustawy 
przewiduje ograniczenie ich jawności.  

 
2. Dostęp do dokumentów w sprawach do-

tyczących interesu strony w postępowaniu admi-
nistracyjnym regulują właściwe przepisy. 
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§ 126. Wójt jest zobowiązany do podjęcia 
niezbędnych działań, aby dysponować dokumen-
tami publicznymi w formie i postaci najadającej 
się do udostępniania. 
 

§ 127. Udostępnienie dokumentów publicz-
nych obejmuje prawo do:  
1) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumen-

tach, 
2) wglądu do dokumentów. 
 

§ 128.1. Informacji o dokumentach publicz-
nych udziela pracownik wskazany przez Wójta na 
podstawie prowadzonych przez tego pracownika 
przez okres kadencji Rady rejestrów:  
1) uchwał Rady gminy, 
2) zarządzeń Wójta, 
3) wniosków i opinii komisji Rady, 
4) interpelacji i wniosków radnych, 
5) protokołów kontroli. 
 

2. Prowadzenie odrębnych rejestrów nie jest 
wymagane, o ile w wydziale Urzędu wskazanym 
przez Wójta prowadzi się niezależnie od spisów 
spraw prowadzonych na podstawie jednolitego 
rzeczowego wykazu akt rejestry, o których mowa 
w ust. 1. 

 
3. Udzielając informacji pracownik wskazuje 

uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest 
udostępniany do wglądu. 
 

§ 129. Dostęp do dokumentów publicznych 
jest realizowany w formie:  
a) powszechnej publikacji, 
b) sukcesywnego udostępniania dokumentów do 

wglądu powszechnego,  
c) bezpośredniego udostępnienia dokumentu 

uprawnionemu na jego wniosek złożony ustnie 
lub pisemnie. 

 
§ 130.1. Powszechnej publikacji dokumen-

tów publicznych dokonuje się w:  
1) Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-

krzyskiego, 
2) Urzędzie i sołectwach gminy Bejsce na tabli-

cach ogłoszeń. 
 

2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718). 

§ 131.1. Sukcesywne udostępnianie do wglą-
du powszechnego dokumentów publicznych może 
nastąpić w drodze: 
1) wykładania dokumentów w wyznaczonych do 

tego pomieszczeniach ogólnie dostępnych dla 
uprawnionych 

2) zainstalowania urządzeń umożliwiających za-
poznanie się z dokumentami w godzinach pra-
cy Urzędu. 

 
2. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają 

następujące dokumenty:  
1) uchwały Rady Gminy,  
2) zarządzenia Wójta,  
3) protokoły z sesji Rady Gminy. 
 

3. Wójt może ustalić rodzaj dokumentów, do 
których wgląd odbywa się w obecności wyznaczo-
nego pracownika. 

 
4. Uprawniony ma prawo do sporządzania 

własnych notatek i odpisów. 
 
§ 132.1. Bezpośrednio udostępniane mogą 

być dokumenty jawne z zastrzeżeniem § 125 ust. 1. 
 
2. Udostępnienia dokumentu dokonuje się 

na wniosek uprawnionego złożony ustnie lub pi-
semnie. 

 
3. Udostępnienie następuje niezwłocznie w 

formie i w postaci zgodnej z wnioskiem, o ile środ-
ki techniczne, którymi dysponuje Urząd umożliwia-
ją przekazanie dokumentu w taki sposób o jaki 
wnioskował uprawniony. 

 
4. Jeżeli dokument nie może być udostęp-

niony niezwłocznie należy podać uprawnionemu 
przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnie-
nia dokumentu nie dłuższy niż 7 dni od dnia złoże-
nia wniosku. 

 
5. Jeżeli dokument nie może być udostęp-

niony w postaci zgodnej z wnioskiem uprawnio-
nego Wójt decyduje o innej formie udostępnienia, 
podając uzasadnienie tego stanu rzeczy. 

 
6. Odmowa udostępnienia dokumentu na-

stępuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku 
nieudostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia 
jawności niektórych danych należy podać podsta-
wę prawną i zakres takiego wyłączenia oraz wska-
zać organ lub osobę, która takiego wyłączenia do-
konała. 

 
CZĘŚĆ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 



§ 133. W sprawach nie uregulowanych w ni-
niejszym statucie stosuje się przepisy ustawy. 

 

§ 134. Statut niniejszy podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
Załączniki do Statutu 
Gminy Bejsce 

 
Załącznik Nr 1 

 
Wykaz sołectw należących do wspólnoty samorządowej Gminy Bejsce 

 
1. Bejsce  
2. Brończyce  
3. Czyżowice  
4. Dobiesławice  

5. Grodowice  
6. Kijany  
7. Kaczkowice  
8. Królewice  

9. Morawiany 
10. Morawianki 
11. Piotrkowice 
12. Prokocice 

13. Sędziszowice 
14. Stojanowice 
15. Uściszowice 
16. Zbeltowice 

 
 

Załącznik Nr 3 
 

Wykaz - jednostek organizacyjnych Gminy Bejsce 
 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej w Stojanowicach. 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bej-

scach. 
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach. 
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa Bejsce Filia 

Czyżowice. 

5. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwar-
da Haruzy w Dobiesławicach. 

6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mora-
wiankach. 

7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Piotrko-
wicach. 

8. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach. 
 

Załącznik Nr 4 
 

Wykaz komisji stałych powołanych przez Radę Gminy 
 
1. Komisja Rewizyjna. 
2. Komisje Budżetu i Finansów, Planowania i 

Rolnictwa. 

3. Komisja Spraw Socjalnych, Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Ochrony przeciwpożarowej. Bezpie-
czeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. 

 
Załącznik Nr 5 

 
PLAN KONTROLI 

 
Uchwała Nr..../2003 

z dnia.............. 2003r. 
 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bejscach z dnia ..................................................................................................  
w sprawie ustalenia planu kontroli na rok .........................................  
Na podstawie § ............statutu gminy w związku z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  
ustala się następujący plan kontroli na rok................. 
 

§ 1. Oznaczenie kontrolowanej jednostki .........................................................................................................  
Termin rozpoczęcia kontroli.........................................................................................................................................  
Termin zakończenia kontroli ........................................................................................................................................  
Zakres kontroli...............................................................................................................................................................  
 

§ 2. Uchwałę przedstawia się do zatwierdzenia Radzie Gminy. 
 

Podpis 
Przewodniczącego komisji 

 
Załącznik Nr 6 
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Upoważnienie do przeprowadzania kontroli 
 
Miejscowość..........................................data..........................................  
Upoważnienie Nr .................. 
Na podstawie § .................... Statutu Gminy, upoważnia Pana/nią/..........................................................................  
................................................................... do przeprowadzenia kontroli ...................................................................  
/oznaczenie kontroli/ .................................................................................w /wskazuje jednostki mającej podlegać  
/kontroli/ .........................................................................................................................................................................  
Ważność upoważnienia upływa z dniem................................................................. 
Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia........................................................ 
 

Podpis 
Przewodniczącego Rady Gminy 

 
Załącznik Nr 7 

 
Protokół oględzin 

 
Na podstawie § ......................................Statutu Gminy .............................................................................................  
/imiona i nazwiska osób obecnych przy oględzinach/ działając w ...........................................................................  
obecności.........................................................................  
dokonali w dniu........................................................... oględzin ..................................................................................  
/określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom/ 
w wyniku których ustalono co następuje ...................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 
Data, miejscowość 
Podpis osoby uczestniczącej 
 

Podpis członków 
komisji 

 
Załącznik Nr 8 

 
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień 

 
Na podstawie § ......................... statutu gminy...........................................................................................................  
/imiona i nazwiska osób biorących udział w czynnościach/ 
w dniu .........................w .......................................................................................................................  przyjęli ustne  
wyjaśnienia od /imię i nazwisko osoby składającej wyjaśnienia/ ............................................................................  
w sprawie ................................................................................o następującej treści: 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 
Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu. 
 
Podpisy członków komisji .................................................................................... 
 
Podpis osoby składającej wyjaśnienia................................................................ 
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UCHWAŁA Nr III/16/03 
RADY GMINY W BEJSCACH 

 
z dnia 27 stycznia 2003r. 
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w sprawie regulaminu dostarczania wody. 

 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia  

7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984),  
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i  
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 
roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- 
których innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 
718, z 2001r. Nr 46, poz. 499 i z 2002r. Nr 74, poz. 
676, Nr 113, poz. 984) - uchwala cię, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczenia 

wody” zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

 
§ 2. Regulamin obowiązuje na terenie Gminy 

Bejsce. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach. 

§ 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: J. Zając 

 
Załącznik do uchwały Nr III/16/03 
Rady Gminy w Bejscach 
z dnia 27 stycznia 2003r. 

 
Regulamin dostarczania wody na obszarze Gminy Bejsce 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy świad-

czenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Stojanowicach na terenie gminy 
Bejsce zwany dalej Zakładem. 
 

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
rozumie się działalność Zakładu polegającą na 
ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody. 

 
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o usta-

wie należy przez to rozumieć ustawę z dnia  
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
dę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  
Nr 72, poz. 747). 

§ 2. Odbiorcą usług w rozumieniu niniejsze-
go regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wo-
dociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na podstawie zawartej umowy z Zakła-
dem. 

 
§ 3. Zakład prowadzi działalność jako jed-

nostka budżetowa Gminy Bejsce i działa w jej 
imieniu.  

 
§ 4. Dostarczanie wody odbywa się na pod-

stawie umowy o zaopatrzeniu w wodę zawartej 
między Zakładem a Odbiorcą. 

 
Rozdział II 

Zawieranie umów 
 

§ 5.1. Zawarcie umowy następuje na pisem-
ny wniosek osoby, której nieruchomość, została 
przyłączona do sieci za zgodą Zakładu. 

 
2. Umowa może być zawarta z osobą, która 

posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu bu-
dowlanego, do którego ma być dostarczona woda, 
a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która 

korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym. 

 
3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest bu-

dynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest 
z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomo-
ści wspólnej. 
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4. Na wniosek właściciela lub zarządcy bu-
dynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 
Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali 
osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki: 
a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalo-

wane wodomierze zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi w sposób uzgodnio-
ny z Zakładem, 

 
b) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy, 
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic 

wskazań między wodomierzem głównym a 
wodomierzami zainstalowanymi w poszcze-
gólnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, 
co winien udokumentować stosownymi zgo-
dami użytkowników lokali, 

d) uzgodniony został przez strony sposób prze-
rwania dostarczania wody do lokalu bez za-
kłócenia dostaw w pozostałych lokalach. 

 

5. Zakład może wyrazić zgodę na zawarcie 
umów z korzystającymi z lokali osobami, o których 
mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy również w przy-
padku, gdy nie są spełnione warunki, o których 
mowa w art. 6 ustawy. 

 
§ 6.1. Umowa może być zawarta na czas 

nieokreślony lub określony. 
 
2. Umowa winna określać możliwość jej 

rozwiązania w przypadkach określonych, przepi-
sami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.  

 
3. Umowa zawarta na czas nieokreślony 

winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę 
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron. 

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skut-
kuje zastosowaniem przez Zakład środków technicz-
nych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

 
Rozdział III 

Obowiązki Zakładu 
 

§ 7.1. Zakład ma obowiązek zapewnić zdol-
ność posiadanych urządzeń wodociągowych do 
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem oraz dostarczania wody 
w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić 
należytą jakość dostarczanej wody. 

 
2. Minimalną ilość dostarczanej wody strony 

winny określić w umowie. 
 
3. Wymagane ciśnienie wody określają prze-

pisy w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki. 
 

4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze 
winna odpowiadać jakościowo wymaganiom 
określonym przez ministra zdrowia. 

 
§ 8.1. Zakład zobowiązany jest do zapewnie-

nia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wo-
dociągowej. 

2. Zakład jest obowiązany do informowania 
Wójta Gminy Bejsce o jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. 

 
§ 9. W razie przerwy w dostawie wody prze-

kraczającej 12 godzin Zakład powinien zapewnić 
zastępczy punkt poboru wody i poinformować 
Odbiorców o jego lokalizacji. 

 
§ 10. O planowanych przerwach lub ogranicze-

niach w dostawie wody Zakład powinien poinfor-
mować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co 
najmniej na dwa dni przed planowanym terminem. 

 
§ 11.1. Zakład zobowiązany jest do zainsta-

lowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza 
głównego wraz z zaworem. 

 
2. Zawór główny za wodomierzem jest miej-

scem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cy-
wilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i 
instalacji wewnętrznej. 

 
Rozdział IV  

Sposób rozliczeń 
 

§ 12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę są prowadzone przez Zakład z odbiorcami 
usług na podstawie określonych w taryfach cen i 
stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody stosow-
nie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.03.2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 

 
§ 13.1. Ilość dostarczanej wody ustala się na 

podstawie odczytu wodomierza głównego. 
 
2. W przypadku zawarcia umów z użytkow-

nikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość 
dostarczanej wody ustala się na podstawie zain-
stalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem 
różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wo-
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domierzu głównym, a sumą odczytów z wodomie-
rzy w lokalach. 

 
§ 14. W przypadku braku wodomierza ilość 

zużytej wody określa się na podstawie przecięt-
nych norm zużycia określonych rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w spra-
wie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

 
§ 15. W przypadku awarii wodomierza stosu-

je się zasady określone w § 15. 
 
§ 16.1. Strony określają w umowie okres ob-

rachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu 
zapłaty jak również sposób uiszczania opłat. 

 

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie 
wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 

 
§ 17. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Zakład 

obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną 
uchwałą Rady Gminy Bejsce, bądź wprowadzoną 
w trybie art. 24 ust. 8 ustawy. 
 

§ 18. Taryfa wymaga ogłoszenia przez roz-
plakatowanie w sposób zwyczajowo praktykowa-
ny, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie. 

 
§ 19.1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok. 
 
2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy 

o dostarczenie wody. 

Rozdział V 
Warunki przyłączenia się do sieci 

 
§ 20.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci 

wodociągowej, odbywa się na wniosek osoby 
ubiegającej się o przyłączenie. 

 
2. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje wa-

runki techniczne na przyłączenie nieruchomości. 
 
3. Warunkiem przystąpienia do wykonania 

robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgod-
nienie dokumentacji technicznej z Zakładem Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 
4. Przed podpisaniem umowy na dostawę 

wody, Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłą-
cza pod kątem spełnienia warunków technicznych. 

§ 21. Realizację budowy przyłącza oraz stud-
ni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzia-
nych do lokalizacji wodomierza głównego, zapew-
nia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłą-
czenie nieruchomości do sieci wodociągowej. 

 
§ 22.1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody 

nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za za-
pewnienie niezawodnego działania posiadanych 
instalacji z urządzeniem pomiarowym włącznie. 

 
2. Wodomierze poza wodomierzem głów-

nym są częścią instalacji wewnętrznej i ich mon-
taż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploata-
tora instalacji. 

 
Rozdział VI  

Obsługa i prawa odbiorcy usług 
 

§ 23. Zakład winien zapewnić odbiorcom na-
leżyty poziom usług. 

 
§ 24. Zakład zobowiązany jest do udzielania 

na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej 
informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede 
wszystkim informacji taryfowych. 

 
§ 25. Zakład winien reagować możliwie nie-

zwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jed-
nak niż w ciągu 7 dni. 

§ 26. W przypadku obniżenia jakości dostar-
czanej wody Zakład winien udzielić odbiorcy upu-
stu na zasadach określonych w umowie. 

 
§ 27. O przewidywanych zakłóceniach w 

realizacji usług zaopatrzenia w wodę Zakład 
winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 
Rozdział VII  

Prawa Zakładu 
 

§ 28. Zakład ma prawo odmówić przyłącze-
nia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez 
uzyskania zgody Zakładu bądź zostało wykonane 
niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

 

§ 29. Zakład ma prawo odmówić zawarcia 
umowy na dostawę wody, gdy wnioskodawca nie 
spełni warunków określonych w art. 6 ustawy. 
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§ 30. Zakład ma prawo odciąć dostawę wody 
w przypadkach i na warunkach określonych w  
art. 8 ustawy. 

§ 31. Zakład może odmówić ponownego za-
warcia umowy na dostawę wody, jeżeli nie zostały 
usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania 
świadczenia usług. 

 

§ 32. Upoważnieni przedstawiciele Zakładu 
mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub 
do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w 
celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głów-
nego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach 
i dokonania ich wskazania, dokonania badań i po-
miarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw 
urządzeń posiadanych przez Zakład. 

 
Rozdział VIII  

Obowiązki odbiorców usług 
 

§ 33. Zamierzający korzystać z usług zaopa-
trzenia w wodę winien wystąpić z wnioskiem o 
zawarcie umowy do Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. 

 
§ 34. Odbiorca winien zapewnić niezawodne 

działanie wodomierzy poprzez ich odpowiednie 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi lub skutkami niskich temperatur, a także prawi-
dłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, 
w którym są zamontowane oraz dostępu osób nie-
uprawnionych do tych pomieszczeń. 

 
§ 35. Odbiorca usług zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadamiania Zakładu o 
wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomie-
rza głównego, w tym o zerwaniu plomby. 

 
§ 36. Odbiorca usług zobowiązany jest do po-

wiadamiania Zakładu o zmianach własnościowych 
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

 
§ 37. Odbiorca winien powiadomić Zakład o 

wszelkich zmianach technicznych w instalacji we-
wnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

 
§ 38. Odbiorca jest zobowiązany do termi-

nowego regulowania należności za dostawę wody. 
 
§ 39. Odbiorca wody powinien racjonalnie 

gospodarować wodą i używać ją zgodnie z prze-
znaczeniem. 

§ 40. Odbiorcy usług zobowiązani są do ko-
rzystania z urządzeń zaopatrzenia w wodę w spo-
sób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący 
pogorszenia jakości usług świadczonych przez 
Zakład, a w szczególności do: 
1) użytkowania instalacji wodociągowej w spo-

sób eliminujący możliwość wystąpienia skaże-
nia chemicznego lub bakteriologicznego wody 
w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się 
wody z instalacji wodociągowej, powrotu cie-
płej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania, 

2) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach 
wody, 

3) wykorzystania sieci wodociągowej wyłącznie 
dla celów określonych w warunkach przyłą-
czenia do sieci. 

 
Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 
 

§ 41. W sprawach nie objętych niniejszym 
regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w 
szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 

wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie ustaw. 
 

§ 42. Zakład zobowiązany jest do bezpłatne-
go dostarczania niniejszego regulaminu odbior-
com jego usług. 
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UCHWAŁA Nr III/17/03 
RADY GMINY W BEJSCACH 

 
z dnia 27 stycznia 2003r. 

 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bejsce. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku 

z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 562, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  
Nr 214, poz. 1806), art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984) 
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 
2001r. Nr 46, poz. 499 i z 2002r. Nr 74, poz. 676 i  
Nr 113, poz. 984) na wniosek Kierownika Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stoja-
nowicach w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę, który wpłynął do 
Urzędu Gminy w Bejscach w dniu 9 stycznia 2003 
roku uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Zatwierdza się przedłożone w dniu  
9 stycznia 2003 roku przez Kierownika Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stoja-
nowicach taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
na terenie Gminy Bejsce na okres od dnia  
1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku 
stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 7 niniejszej 
uchwały. 
 

2. Wprowadza się: 

1) opłatę za 1 m3 wody dla następujących odbior-
ców: 
a) grupa I - gospodarstwa domowe - 2,00 zł  

+ VAT, 
b) grupa II - pozostali odbiorcy - 3,50 zł + VAT, 

2) stałą opłatę miesięczną (abonament) z przezna-
czeniem na konserwację i legalizację wodomie-
rzy oraz utrzymania w gotowości urządzeń do 
podania wody w kwocie - 2,00 zł + VAT. 

 
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały traci moc: uchwała Nr 36/2001 Rady Gmi-
ny w Bejscach z dnia 29 marca 2001r. w sprawie 
ustalenia opłaty za pobór wody z wodociągów 
stanowiących własność gminy. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Bejsce oraz Kierownikowi Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stoja-
nowicach. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę podlegają 
ogłoszeniu w prasie lokalnej. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2003 
roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. Zając 
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UCHWAŁA Nr VI/27/2003 
RADY GMINY W NAGŁOWICACH 

 
z dnia 15 stycznia 2003r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w 2003 roku. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku  
Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. 
Nr 147, poz. 1231, z 2001 Dz. U. Nr 128, poz. 1401, 
z 2002 Dz. U. Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
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§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2003 
rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowak 

 
Załącznik do uchwały Nr VI/27/2003 
Rady Gminy w Nagłowicach 
z dnia 15 stycznia 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
Diagnoza środowiska 

 
Gmina Nagłowice położona jest w zachodniej czę-
ści województwa świętokrzyskiego, przy trasie 
komunikacyjnej Jędrzejów - Zawiercie - Katowice, 
oraz ciągu drogi Włoszczowa - Nagłowice - Sędzi-
szów, ma to wpływ na przemieszczanie się ludno-
ści, kontaktu z mieszkańcami, sposobu zachowania 
i konsumpcji alkoholu. 
Gmina składa się z 17 sołectw w których zamiesz-
kuje 7670 osób, w tym do lat 18 - 1585 osób ponad 
18 lat - 4185 osób. Na terenie gminy usytuowane 
są cztery kościoły katolickie, gimnazjum, pięć filii 
szkolnych. Łącznie do szkół i gimnazjum uczęszcza 
803 uczniów, najwięcej do ZPO w Nagłowicach. 
Dom dziecka liczy 70 wychowanków. Kadra na-
uczycielska w szkołach liczy 83 osoby w domu dziec-
ka 17 osób. Ponadto występuje: Komisariat Policji,  
2 ośrodki zdrowia, muzeum Mikołaja Reja z ośrod-
kiem kultury i biblioteką, informacją turystyczną, 
gminny ośrodek pomocy społecznej, p-kt informa-
cyjny, klub sportowy LZS „Dąb”, 2 kluby tenisa sto-
łowego, sala gimnastyczna z siłownią, 6 boisk spor-
towych znajdujące się przy szkołach, sezonowy 
ośrodek wypoczynkowy w Nowej Wsi. 
Brak natomiast jest: Poradni Zdrowia Psychiczne-
go, Poradni Odwykowej, Klubu AA / w razie po-
trzeby osoby będą kierowane do poradni w Ję-
drzejowie na zasadach porozumienia czy umowy - 
zlecenia. 
Punktów stałych prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych na dzień 31.12.2002r. jest 28, punk-

tów gastronomicznych i zajazdów jest 7. Na jeden 
stały punkt sprzedaży przypada 202 osób w tym 
powyżej 18 lat 149 osób. 
Największe zagęszczenie sklepów występuje w 
Desznie, Zagórzu, Rakoszynie. 
Stopień spożycia napojów alkoholowych utrzymu-
je się na stałym poziomie, wzrasta natomiast spo-
życie gatunków tańszych tj. wina i piwa. Skala bez-
robocia wynosi około 17 % na wsi jest większa. 
Obserwuje się zjawisko spożywania napojów al-
koholowych przez młodzież niepełnoletnią czasem 
dzieci, osoby samotne, bezrobotne czasem kobiety 
i osoby stale już nadużywające alkohol. Na organi-
zowanych zabawach, dyskotekach najczęściej by-
wają tam dzieci i młodzież, czasem sprzedaje im 
się alkohol, sklepowi w dużej mierze nie przestrze-
gają zakazu podawania alkoholu. Skala zagrożenia 
osób uzależnionych od alkoholu wynosi 2-3 % po-
tęguje się zjawisko agresji i przemocy w rodzinie w 
tym do dzieci i osób starszych najczęściej do rodzi-
ców i kobiet. Narkomania raczej nie występuje. 
 
Cel programu 
A) zmniejszenie ilości spożywania alkoholu 
B) zmniejszenie nowych przypadków uzależnień 
C) zmniejszenie degradacji psychicznej i zdrowia 
D) zmniejszenie ilości zaburzeń życia, strat mate-

rialnych, wypadków, naruszeń prawa. 

 

Lp. Zadania własne 
problemowe 

Zadania szczegółowe  
Sposób realizacji 

Termin 
realizacji 

Jednostka 
wykonująca 

Koszt 
zadania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
 Prowadzenie dzia-

łalności profilak-
tycznej i eduka-
cyjnej 

Prowadzenie zajęć, prelekcji, wykładów dla dzieci w szkołach 
podstawowych, gimnazjum dla młodzieży i dzieci w świetli-
cach  
Klubach o tematyce alkoholowej  
- Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych w 

szkołach pt. „Dziękuje nie” NOE Debata „Odlot” i inne w 
zależności od potrzeb,  

- przeprowadzenie festynu, koncertu muzycznego dla mło-
dzieży i społeczeństwa gminy  

- organizowanie rozgrywek sportowych, turniejów dzikich 

Praca  
 
 

ciągła 

Nauczyciele  
pedagodzy 

 
Lektorzy 

 
 

Komisja  
 

Ośrodki kultury  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.000 zł 
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drużyn i szkolnych,  
- prenumerata czasopism literatury ulotek, plakatów o tema-

tyce przeciwalkoholowej 

Kluby sportowe 

2 Rozwój profesjo-
nalnych form po-
mocy psycholo-
gicznej terapeu-
tycznej dla osób i 
rodzin z proble-
mami alkoholo-
wymi 

Zwiększenie ilości rozmów środowiskowych, kontaktów 
domowych z osobami nadużywającymi alkohol, celem 
poprawy zachowania 
- zapraszanie specjalistów (lekarzy, psychologów, psychia-

trów, kuratorów) na rozmowy do punktu konsultacyjnego 
- prowadzenie rozmów z rodzinami mającymi problemy 

wychowawcze (dotyczy zwłaszcza dzieci) 
- kierowanie osób uzależnionych do placówek odwykowych, 

poradni, klubów AA  
- rozpatrywanie wniosków o leczenie  
- kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie leczenia 

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

Praca  
 
 
 
 

ciągła 

Komisja 
 

Specjaliści 
 

Komisja  
 
 
 

poradnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 zł 

 

3 Udzielenie pomo-
cy psychologicz-
nej i terapeutycz-
nej dla rodzin z 
problemami alko-
holowymi i prze-
mocy 

Zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy dla 
rodzin dysfunkcyjnych  
- udzielenie pomocy informacyjnej, prawnej, materialnej i 

psychologicznej dla rodzin patologicznych  
- dofinansowanie dożywienia w szkołach 
- dofinansowanie zakupu pomocy szkolnych, sanitarnych, 

leczniczych dla dzieci z rodzin dużego ryzyka i najbiedniej-
szych  

Pomoc w organizacji i dofinansowanie obozów, kolonii, ferii 
szkolnych dla dzieci dysfunkcyjnych oraz przyznawanie sty-
pendiów naukowych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdol-
nionej a pochodzących z rodzin patologicznych i biednych 
(pod własny program)  
- organizowanie spotkań, szkoleń terapeutycznych dla rodzin 

dotkniętych patologią. Kontynuowanie kampanii „Dzieciń-
stwo bez przemocy”, rozwój działań na rzecz dzieci krzyw-
dzonych i zaniedbywanych. Udzielenie pomocy finansowej 
szkołom, świetlicom, klubom sportowym, kawiarniom in-
ternetowym w zakresie zajęć wychowawczych (pod własny 
program profilaktyczny) 

Praca  
 
 
 
 
 

ciągła 

Komisja  
specjaliści, 

 
 
 

Szkoły  
GOPS  

 
 
 
 
 

Komisja  
Kierownik kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 zł 

 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Wspomaganie 

działalności i two-
rzenie lokalnych 
koalicji służących 
rozwiązywaniu 
problemów alko-
holowych 

Współpraca z lokalnymi organizacjami na rzecz zmniejszenia 
zagrożenia patologią społeczną wśród dzieci i młodzieży 
- prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach świetlicach, 

klubach sportowych, prowadzenie kawiarni internetowych dla 
dzieci i młodzieży w szkołach położonych na terenie gminy itp. 

- udzielenie pomocy finansowej w zakupie sprzętu sportowego, 
dla drużyn szkolnych, wiejskich, klubu LZS „Dąb” (pod własny 
program) zakup sprzętu komputerowego dla kawiarni interne-
towych utworzonych dla dzieci i młodzieży przy szkołach pod-
stawowych i gimnazjum na terenie gminy (pod własny program) 

- utrzymywanie kontaktów z Klubami AA, poradniami, GOPS, 
KGW, Policją, pełnomocnikiem województwa  

- współpraca z Policją w zakresie realizacji programu „Bezpieczna 
Gmina” udzielenie pomocy finansowej na zakup paliwa do sa-
mochodu policji dla wyjazdów w teren członków komisji. 

Praca 
 
 
 
 
 

ciągła 
 

Szkoła 
 
 

Klub sportowy  
Kawiarnie  

internetowe 
 

Pełnomocnik 
 

Komisja 
 
 
 

Policja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.000 zł 

 

5 Przestrzeganie za-
sad sprzedaży i 
obrotu napojami 
alkoholowymi 
 

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, przestrzeganie zasad obro-
tu tymi napojami 
- prowadzenie kontroli sklepów i punktów sprzedaży 
- organizowanie szkoleń sprzedawców 
- opiniowanie podań o wydanie zezwoleń 
- występowanie z wnioskiem do wójta gminy o cofnięcie ze-

zwoleń w przypadkach łamania zasad sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych podanych w zezwoleniu 

Inicjowanie propozycji dla rady gminy, mających na celu wy-
chowanie w trzeźwości. 
- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 
 

Praca 
 
 

ciągła 
 

prac. U. G. 
 
 
 
 
 

Komisja 
 

Wójt Gminy 
 
 
 

Komisja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 zł 
 

 

6 Działalność i praca 
Komisji 

Odbywanie posiedzeń komisji raz w miesiącu lub częściej w 
razie pilnej potrzeby 
- podejmowanie wyjazdów w teren celem rozmów z osobami 

Co  
miesiąc 

 

Komisja 
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uzależnionymi, stosującymi przemoc w rodzinie, zebranie opinii 
- rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej, 

finansowej dla szkół i rodzin (dot. dożywiania, zakupu pomo-
cy szkolnych, sprzętu sportowego, komputerowego itp.) 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego, przyjmowanie interesan-
tów, zapraszanie specjalistów na rozmowy i badania lekarskie, 
konsultacje z osobami nadużywającymi napoje alkoholowe. 

Praca 
 
 

ciągła 
 

 
 
 

Pełnomocnik 
 
 

Specjaliści 
  Inspirowanie różnych form interwencji kryzysowej mających 

wpływ na rozwiązywanie patologii społecznej. 
Uczestnictwo w szkoleniach, naradach. Ustala się wynagrodzenie 
dla członków komisji za udział w posiedzeniach i wyjazdach w 
teren po 50 zł brutto. Z tytułu podróży służbowej przysługuje zwrot 
należności jak pracownikom (Rozp. Min. Pracy i polityki Socjalnej z 
dnia 19 grudnia 2001r. Dz. U. z 2001r. Nr 151, poz. 1720 z późn. zm.) 

 
 

Za posie-
dzenie, 
wyjazd 

Komisja 
 
 

Rada Gminy 
 

 
 
 
 

10.000 zł 
 

 

    Razem 60.000 zł  
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