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UCHWAŁA Nr IV/32/03 
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU 

 

z dnia 3 marca 2003r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9  
lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), art. 49, art. 52, art. 109,  
art. 116, art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uch-
wala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta i 
gminy w wysokości 8.624.107 zł zgodnie z załącz-
nikiem Nr 1 (według działów, rozdziałów i paragra-
fów klasyfikacji budżetowej). 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i 
gminy w wysokości      8.624.107 zł  
z tego: 
a) wydatki bieżące  

- 

    7.706.107 zł 
w tym: 

wynagrodzenie 

- 
- 

i pochodne od wynagro-
dzeń                - 4.534.894 zł 
dotacje                  - 255.000 zł 
wydatki na obsługę długu jednostki  
                      - 41.000 zł 

b) wydatki majątkowe                 - 918.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 3. Budżet zrównoważony (dochody = wy-
datki). 

 
§ 4. Ustala się wysokość dotacji dla innych 

podmiotów (art. 118 ustawy) zgodnie z załączni-
kiem Nr 3. 

 
§ 5. Ustala się plan przychodów GFOŚiGW w 

kwocie 13.528 zł i wydatków w kwocie 13.528 zł 
(zgodnie z załącznikiem Nr 4). 

 
§ 6. 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 - 971.899 zł, 
- wydatki w kwocie - 971.899 zł 
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 
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§ 7. Ustala się przychody i wydatki środka 
specjalnego: 
- 
- 

przychody - 14.000 zł, 
wydatki - 14.000 zł, 

(zgodnie z załącznikiem Nr 5). 
 

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i 
wydatki w kwocie 2.000 zł na zadania realizowane 
na podstawie porozumień z organami administra-
cji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 

 
§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na 

zadania realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu teryto-
rialnego (zgodnie z załącznikiem Nr 2). 

 
§ 10. Ustala się rezerwę ogólną (w wysoko-

ści do 1 % wydatków budżetowych) w wysokości 
70.000 zł. 

 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 

Gminy do zaciągania pożyczek, kredytów oraz 
emisji papierów wartościowych na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku budżetowego deficytu 
budżetu do kwoty 100.000 zł. 

 
§ 12. Ustala się wydatki na finansowanie za-

dań inwestycyjnych w roku budżetowym (zgodnie 
z załącznikiem Nr 6).  
Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich 
programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem 
wydatków na finansowanie poszczególnych pro-
gramów, zgodnie z załącznikiem Nr 6a. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 
Gminy do dokonywania przeniesień w planie wy-
datków bieżących w ramach działu w tym: w 
szczególności dotyczących dotacji, pochodnych od 
wynagrodzeń, remontów z wyłączeniem zwiększeń 
wynagrodzeń. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 
Gminy do dokonywania przeniesień w planie wy-
datków na inwestycje w bieżącym roku budżeto-
wym w ramach działu z wyłączeniem zmian w 
wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne. 

 
§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 67.000 zł i wydatków na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych w wysokości 
67.000 zł. 

 
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 

Gminy do lokowania wolnych środków na rachun-
kach w innych bankach niż bank prowadzący ob-
sługę budżetu. 

 
§ 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: T. Kotyza 

 
Załączniki do uchwały Nr IV/32/03 
Rady Miejskiej w Skalbmierzu 
z dnia 3 marca 2003r. 
 

Załącznik Nr 1 
 

Dochody budżetu w 2003r. 
 

W tym 

Lp. Dział klasyfikacji 

Źródło 
dochodów 
(paragrafy 

klasyfikacji) 

Wykonanie 
w roku 2002 

Plan na 
2003 rok 

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 
porozumień 

między 
jednostkami 
samorządu 

terytorialnego 

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

sanitacyjna 
 

097 
 

68.693 
 

100.000 
   

2. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt 

 
069 

 
2.579 

 
- 

   

 010  71.272 100.000    
3. 020 - Leśnictwo       
 02001 - Gospodarka leśna 075 2.470 3.000    

4. 600 - Transport i łączność       
 60016 - Drogi publiczne gminne 663 50.000 -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5. 700 - Gospodarka mieszkaniowa       
 70005 - Gospodarka gruntami i nieru-

chomościami 
 

047 
075 
084 
091 

 
7.385 

45.674 
154.303 

- 

 
8.200 

48.400 
20.000 

500 

   

 700  207.362 77.100    
6. 710 - Działalność usługowa       
 71035 - Cmentarze 202 2.000 2.000  2.000  
 71095 - Pozostała działalność 083 190.888 200.000    
 710  192.888 202.000  2.000  

7. 750 - Administracja publiczna       
 75011 - Urzędy wojewódzkie 201 46.700 48.840 48.840   
 75023 - Urzędy gmin 069 

092 
097 

1.300 
39.595 
42.023 

1.400 
31.600 

4.000 

   

 75056 - Spis powszechny i inne 201 24.300 -    
 750  153.918 85.840 48.840   

8. 751 - Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

      

 75101 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej kontroli i ochrony 
prawa 

 
 

201 

 
 

1.071 

 
 

1.089 

 
 

1.089 

  

 75109 - Wybory do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw oraz refe-
renda gminne, powiatowe i wojew. 

201 13.875 - -   

 751  14.946 1.089 1.089   
9. 756 - Dochody od osób prawnych od 

osób fiz. i innych jednostek nie posiada-
jących osobowości prawnej 

      

 75601 - Wpływy z podatku doch. od osób 
fiz. 

 
035 
091 

 
37.214 

157 

 
37.900 

500 

   

 75615 - Wpływy z podatku rolnego, pod. 
leśnego, pod. od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokal-
nych od osób prawnych i innych jedno-
stek organizacyjnych 

 
 
 

 
031 
032 
033 
050 
091 

 
 
 
 

398.263 
1.522 

67 
205 

19 

 
 
 
 

425.200 
1.480 

68 
300 

2.000 

   

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

031 
 
 
 

032 
034 
036 
043 
045 
050 
091 

132.224 
 
 
 

794.989 
52.248 

9.610 
206.738 

120 
30.956 

7.721 

140.000 
 
 
 

800.000 
80.000 

8.500 
170.000 

150 
30.000 
11.000 

   

 75618 - Wpływy z opłaty skarbowej 041 
048 
091 

24.160 
67.293 
- 

24.000 
67.000 

500 

   

 75621 - Udziały gmin w podatkach sta-
nowiących dochód budżetu państwa 

 
001 
002 

 
259.908 

1.563 

 
414.956 

650 

   

 756  2.024.977 2.214.204    
10. 758 - Różne rozliczenia       

 75801 - Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla j.s.t. 292 3.139.746 2.972.928 

   

 75802 - Część podstawowa subwencji 
ogólnej dla gmin 292 1.397.707 1.589.734 

   

 75805 - Część rekompensująca subwencji 
ogólnej dla gmin 292 324.710 289.575 

   

 758  4.862.163 4.852.237    
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11. 801 - Oświata i wychowanie       

 80101 - Szkoły Podstawowe 075 
201 
203 

42.749 
1.875 

22.297 

17.000 
- 
- 

   

 80110 - Gimnazja 203 18.707 -    
 80195 - Pozostała działalność 203 25.859 14.445    
 801  111.487 31.445    

12. 851 - Ochrona zdrowia       
 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 633 15.000 -    

13. 853 - Opieka społeczna       
 85313 - Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne płacone za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społ. 

201 28.500 31.975 31.975   

 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze 201 539.180 461.970 461.970   
 85316 - Zas. rodz., pielęgnac. i wycho-

wawcze 
201 107.569 122.094 122.094   

 85319 - Ośrodki pomocy społecznej 201 105.728 107.946 107.946   
 85328 - Usługi opiekuńcze 083 2.840 3.000    
 85395 - Pozostała działalność 083 

201 
203 

4.820 
2.250 

26.284 

4.500 
- 
4.320 

   

 853  817.171 735.805 723.985   
14. 854 - Edukacyjna opieka wych.       

 85401 - Świetlice szkolne 203 1.143 -    
 85495 - Pozostała działalność 203 3.233 1.862    
 854  4.376 1.862    

15. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

      

 90002 - Gospodarka odpadami 083 94.565 121.540    
 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 

631 
147.339 

39.101 
197.985 

- 
197.985 

- 
  

 900  281.005 319.525 197.985   
 Ogółem  8.809.035 8.624.107 971.899 2.000  

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki budżetu w 2003r. 

w zł 
Symbol Wydatki 

bieżące 
w tym Lp. Nazwa działu i rozdziału 

Dział Rozdział Ogółem 
(6+11) razem wynagrodzenia 

i pochodne 
dotacje obsługa 

długu 

z tyt. 
poręczeń 

i gwarancji 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. Wydatki na zadania własne   7.600.208 6.732.208 4.371.965 255.000 41.000 - 868.000 
1. Rolnictwo i łowiectwo 010  630.000 100.000 - - - - 530.000 
 - melioracje  wodne  01008 53.900 53.900 - - - - - 
 - infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 
 01010 516.000 - - - - - 516.000 

 - izby rolnicze  01030 16.100 16.100 - - - - - 
 - pozostała działalność  01095 44.000 30.000 - - - - 14.000 

2. Transport i łączność 600  410.000 160.000 - - - - 250.000 
 - drogi publiczne gminne  60016 400.000 150.000 - - - - 250.000 
 - usuwanie skutków klęsk ży-

wiołowych 
  

60078 
 

10.000 
 

10.000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. Gospodarka mieszkaniowa 700  42.000 42.000 14.320 - - - - 
 - gospodarka gruntami i nieru-

chomościami 
 70005 6.000 6.000 - - - - - 

 - pozostała działalność  70095 36.000 36.000 14.320 - - - - 
4. Działalność usługowa 710  128.220 128.220 40.200 - - - - 
 - plany zagospodarowania przes-

trzennego 
 71004 

 
25.000 

 
25.000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 - cmentarze  71035 3.000 3.000 - - - - - 
 - pozostała działalność  71095 100.220 100.220 40.200 - - - - 

5. Administracja publiczna 750  1.530.293 1.512.293 1.224.169    18.000 
 - urzędy wojewódzkie  75011 55.460 55.460 55.460 - - - - 
 - rady gmin  75022 72.000 72.000 - - - - - 
 - urzędy gmin  75023 1.319.833 1.301.833 1.085.709 - - - 18.000 
 - pobór podatków  75047 83.000 83.000 83.000 - - - - 

6. Bezpieczeństwo publiczne 754  95.000 95.000 29.576 - - - - 
 - jednostki terenowe policji  75403 15.000 15.000 - - - - - 
 - ochotnicze straże pożarne  75412 65.000 65.000 21.276 - - - - 
 - obrona cywilna  75414 3.000 3.000 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 - usuwanie skutków klęsk ży-

wiołowych 
 75478 1.000 1.000 - - - - - 

 - pozostała działalność  75495 11.000 11.000 8.300 - - - - 
7. Różne rozliczenia 758  70.000 70.000 - - - - - 
 - rezerwy ogólne i celowe  75818 70.000 70.000 - - - - - 

8. Oświata i wychowanie 801  3.409.531 3.409.531 2.711.558 - - - - 
 - szkoły podstawowe  80101 2.088.428 2.088.428 1.722.050 - - - - 
 - oddziały klas „0” w przedszkolach i 

przy szkołach podstaw. 
 80104 106.358 106.358 94.858 - - - - 

 - gimnazja  80110 759.400 759.400 654.100 - - - - 
 - dowożenie uczniów do szkół  80113 315.300 315.300 141.900 - - - - 
 - zespoły ekonomiczno-administra-

cyjne szkół 
 80114 110.100 110.100 98.650 - - - - 

 - placówki dokształcania i dosko-
nalenia nauczycieli 

 80146 15.500 15.500 - - - - - 

 - pozostała działalność  80195 14.445 14.445 - - - - - 
 Obsługa długu publicznego 757  41.000 41.000 - - - - - 
 - obsługa papierów  wartościo-

wych kredytów i pożyczek j.s.t. 
 75702 41.000 41.000 - - 41.000 - - 

9. Ochrona zdrowia 851  72.000 72.000 - - - - - 
 - lecznictwo ambulatoryjne  85121 5.000 5.000 - - - - - 
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi  85154 67.000 67.000 - - - - - 

10. Opieka społeczna 853  115.764 115.764 52.042 - - - - 
 - zasiłki i pomoc w naturze  85314 30.000 30.000 - - - - - 
 - dodatki mieszkaniowe  85315 1.000 1.000 - - - - - 
 - ośrodki pomocy społecznej  85319 19.000 19.000 16.300 - - - - 
 - usługi opiekuńcze i specjalne 

usługi opiekuńcze 
 85328 15.520 15.520 13.854 - - - - 

 - pozostała działalność  85395 50.244 50.244 21.888 - - - - 
11. Edukacyjna opieka wychowawcza 854  133.204 133.204 119.642 - - - - 

 - świetlice szkolne  85401 111.600 111.600 101.700 - - - - 
 - przedszkola bez klas „0”  85404 19.742 19.742 17.942 - - - - 
 - pozostała działalność  85495 1.862 1.862 - - - - - 

12. Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

900  618.196 548.196 180.458 - - - 70.000 

 - gospodarka odpadami  90002 140.000 140.000 70.078 - - - - 
 - oczyszczanie miast i wsi  90003 35.000 35.000 - - - - - 
 - utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 
 90004 5.600 5.600 - - - - - 

 - oświetlenie ulic, placów, dróg  90015 82.043 62.043 - - - - 20.000 
 - pozostała działalność  90095 355.553 305.553 110.380 - - - 50.000 

13. Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego 

921  255.000 255.000 - 255.000 - - - 

 - domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

 92109 129.000 129.000 - 129.000 - - - 

 - biblioteki  92116 126.000 126.000 - 126.000 - - - 
14. Kultura fizyczna i sport 926  50.000 50.000 - - - - - 

 - zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

 92605 50.000 50.000 - - - - - 

II. Wydatki na zadania z zakresu 
administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami 

  971.899 971.899 162.929 - - - - 

1. Administracja publiczna 750  48.840 48.840 48.840 - - - - 
 - urzędy wojewódzkie  75011 48.840 48.840 48.840 - - - - 

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

751  1.089 1.089 143 - - - - 

 - urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

 75101 1.089 1.089 143 - - - - 

3. Opieka społeczna 853  723.985 723.985 113.946 - - - - 
 - 

pł o y 
óre świad

zn

składki na ubezpieczenia zdro-
wotne acone za sob pobie-
rające niekt czenia z 
pomocy społec ej 

 85313 31.975 31.975 - - - - - 

 - zasiłki i pomoc w naturze  85314 461.970 461.970 6.000 - - - - 
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 

wychowawcze 
 85316 122.094 122.094 - - - - - 

 - ośrodki pomocy społecznej  85319 107.946 107.946 107.946 - - - - 
4. Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
900  197.985 197.985 - - - - - 

 - oświetlenie ulic, placów i dróg  90015 197.985 197.985 - - - - - 
III. Wydatki na zadania realizowane na 

podstawie porozumień z organami 
adm. rządowej 

  2.000 2.000 - - - - - 

1. Działalność usługowa 710  2.000 2.000 - - - - - 
 - cmentarze  71035 2.000 2.000 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
IV. Wydatki na zadania realizowane na 

podstawie porozumień (umów) z 
innymi j.s.t. 

  50.000  - - - - 50.000 

1. Transport i łączność 600  50.000 - - - - - 50.000 
 - drogi publiczne powiatowe  60014 50.000 - - - - - 50.000 
I Wydatki na zadania własne   7.600.208 6.732.208 4.371.965 255.000 41.000 - 868.000 
II Wydatki na zadania z zakresu 

administracji rządowej 
  971.899 971.899 162.929 - - - - 

III Wydatki realizowane na podstawie 
porozumień z organami admini-
stracji rządowej 

  2.000 2.000 - - - - - 

IV Wydatki na zadania realizowane na 
podstawie porozumień (umów) z 
innymi j.s.t. 

  50.000 - - - - - 50.000 

 Ogółem plan wydatków na 2003r.   8.624.107 7.706.107 4.534.894 255.000 41.000 - 918.000 

 
Załącznik Nr 3 

 
Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku 

 

Lp. Dział 
rozdział 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

921 
Instytucje kultury 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

  

 92109 Domy i ośrodki kultury 129.000 finansowanie działalności kulturalnej gminy 
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
 92116 Biblioteki 126.000 finansowanie działalności bibliotek 

 
Załącznik Nr 4 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych 
w zł 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Stan na 
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan na 
koniec roku 

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

Gospodarki Wodnej 
 

9.657 
 

3.871 
 

13.528 
 
- 

 
Załącznik Nr 5 

 
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych 

w zł 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Stan na 
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan na 
koniec roku 

1 2 3  4 5  
1. 854 

85404 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu 

 
- 

 
14.000 

 
14.000 

 
- 

 
Załącznik Nr 6 

 
Wydatki na inwestycje roczne - 2003r. 

 
Wysokość wydatków w roku budżetowym w tym: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca program 
lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 
Łączne 
nakłady 

finansowe 
dochody 
własne 

dotacje kredyty 
i pożyczki 

środki 
z innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Budowa zbiornika retencyj-

nego pn. „Skalbmierz” 
Urząd gminy 010 01095 14.000 14.000 - - - 

2. Modernizacja dróg powia-
towych: Kózki - Boszczynek, 
Niezwojowice - Tempoczów 
Rędziny 

Urząd gminy 600 60014 50.000 50.000 - - - 

3. Modernizacja dróg publicz-
nych gminnych: Kobylniki - 
Grodzonowice, Przybenice - 
Małoszów, Szczekarzów - 
Słonowice, Bełzów - Skorczów 

Urząd gminy 600 60016 250.000 250.000 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Zakup komputerów Urząd gminy 750 75023 18.000 18.000 - - - 
5. Budowa nowych punktów 

świetlnych w gminie 
Urząd gminy 900 90015 20.000 20.000 - - - 

6. Modernizacja ulic: 
ul. Rep. Partyzanckiej 

Urząd gminy 900 90095 50.000 50.000 - - - 

 Ogółem    402.000 402.000 - - - 

 
Załącznik Nr 6a 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

 
W tym: 

Lp. 
Program, jego cel i zadania 

(zadania inwestycyjne) 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
jego wykonanie 

Dział 
Okres 

realizacji 
programu 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
budżetowym 

dochody 
własne 

dotacje kredyty i 
pożyczki 

środki 
z innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków 

w roku 2004 

Wysokość 
wydatków 

w roku 2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Budowa kanalizacji sani-

tarnej na terenie miasta i 
gminy Skalbmierz 

Urząd gminy 010 
01010 

2003-
2005 

5.160.000 516.000 516.000 - - - 2.920.000 1.724.000 

 
 

811 
 

UCHWAŁA Nr IV/33/03 
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU 

 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1 i 

art. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Skalbmierz w 

brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/157/01 Rady 

Miejskiej w Skalbmierzu 29 czerwca 2001r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 

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

 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewod-

niczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: T. Kotyza 

 
Załącznik do uchwały Nr IV/33/03 
Rady Miejskiej w Skalbmierzu 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
Statut Gminy Skalbmierz 

 
§ 1.1. Gmina Skalbmierz jest podstawową 

jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, 
powołaną dla organizacji życia publicznego na 
swoim terytorium. 

 
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamiesz-

kują na obszarze Gminy z mocy ustawy o samo-
rządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę 
samorządową, realizują swoje zbiorowe cele lo-

kalne poprzez udział w referendum oraz poprzez 
swoje organy. 

 
§ 2.1. Gmina położona jest w powiecie kazi-

mierskim w województwie świętokrzyskim i obej-
muje obszar 86 km2. 

 
3. Granice terytorialne Gminy określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu. 
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4. Herbem Gminy jest wizerunek głowy św. 
Jana Chrzciciela na tacy ze skrzyżowanymi klu-
czami poniżej tacy na niebieskim polu i stanowi 
graficzny załącznik Nr 2 do statutu. 

 
4. Zasady używania herbu określa Rada 

Miejska w odrębnej uchwale. 
 
§ 3. Siedzibą organów gminy jest miasto 

Skalbmierz. 
 
§ 4. Statut Gminy określa: 

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

nia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia-
łu przewodniczących tych jednostek w pracach 
Rady Miejskiej, 

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady 
Miejskiej i jej komisji, 

4) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy, 
5) zasady tworzenia i działania klubów radnych 

Rady Miejskiej, 
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów 

Rady Miejskiej, jej komisji i Burmistrza Miasta i 
Gminy zawierających informacje publiczne. 

 
§ 5. Gmina działa na podstawie obowiązują-

cych ustaw oraz niniejszego Statutu. 
 
§ 6. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) „ustawie ustrojowej” - należy przez to rozu-
mieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806), 

2) „właściwych przepisach” - rozumie się przez to 
ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw za-
wierające zadania dla samorządów gminnych. 

 
§ 7. Zasady działania i zadania Gminy okre-

ślają: 
1) ustawa ustrojowa oraz inne właściwe przepisy, 
2) porozumienia z organami administracji rządo-

wej lub innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego. 

 
§ 8. Gmina realizuje zadania poprzez: 

1) własne organy, 
2) samorządowe jednostki organizacyjne, 
3) zawieranie umów z innymi podmiotami, 
4) zawieranie porozumień z administracją rządo-

wą oraz powiatem i województwem, 
5) współdziałanie z innymi jednostkami samorzą-

du terytorialnego. 
 

§ 9. Organami Gminy są: 
1) Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrol-

ny, zwana dalej „Radą”. 
2) Burmistrz Miasta i Gminy jako organ wyko-

nawczy, zwany dalej „Burmistrzem”. 
 

§ 10.1. W celu realizacji określonych zadań 
Gmina tworzy samorządowe jednostki organiza-
cyjne, które mogą stanowić: 
1) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, 
2) gminne osoby prawne. 
 

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

 
§ 11.1. Jednostki organizacyjne bez osobo-

wości prawnej są tworzone, likwidowane i reorga-
nizowane na podstawie właściwych przepisów. 

 
2. Rada uchwala lub zatwierdza statuty tych 

jednostek oraz wyposaża je w niezbędne składniki 
majątkowe. 

 
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez 

osobowości prawnej działają jednoosobowo w 
granicach swych kompetencji przewidzianych wła-
ściwymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielo-
nego 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 przyjęte 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 okreś-

la ustawa ustrojowa. 
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Rozdział II 
Jednostki pomocnicze Gminy 

 
§ 16.1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze - 

sołectwa i miasto Skalbmierz.  
 
2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i znie-

sieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowa-
nych mieszkańców.  

 
3. Uchwała Rady o utworzeniu, połączeniu, 

podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej po-
dejmowana z inicjatywy Rady musi być poprze-
dzona konsultacjami z mieszkańcami. W przypad-
ku gdy uchwała podejmowana jest na wniosek 
zainteresowanych mieszkańców, uchwała może 
być poprzedzona konsultacjami z innymi miesz-
kańcami. Zasady i tryb przeprowadzania konsulta-
cji określa Rada. 

4. Uchwała Rady w sprawach o których mo-
wa w ust. 2 i 3 powinna uwzględnić naturalne 
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, 
więzi społeczne oraz wskazać nazwę, obszar, gra-
nice, siedzibę organów. 

 
5. Organizację i zakres działania jednostki 

pomocniczej określa Rada uchwałą w sprawie na-
dania statutu tej jednostce po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami. 

 
6. Wykaz działających w ramach Gminy jed-

nostek pomocniczych stanowi załącznik Nr 4 do 
Statutu, a ich granice na mapie określa załącznik 
Nr 4a. 

 
Rozdział III 

Jawność działania organów Gminy 
 

§ 17.1. Działalność organów Gminy jest jaw-
na, co oznacza prawo mieszkańców do dostępno-
ści do informacji publicznej, w tym: 
- uzyskiwania informacji, 
- wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, 
- wglądu do dokumentów dotyczących wyko-

nywania zadań publicznych. 
 
2. Uprawnianym do dostępu do informacji 

publicznej jest każdy zainteresowany bez potrzeby 
wykazania interesu faktycznego lub prawnego. 

 
3. Dysponentem informacji publicznej jest 

Burmistrz, przewodniczący Rady, kierownicy refe-
ratów, kierownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

 
4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o 

charakterze urzędowym sporządzone przez: 
- organy Gminy, 
- organy nadzoru i kontroli nad Gminą, a zwią-

zane z wykonaniem zadań publicznych. 
Udostępnieniu podlegają w szczególności: 
- uchwały Rady, 
- zarządzenia Burmistrza, 
- wnioski, opinie i uchwały komisji Rady, 
- interpelacje i wnioski radnych, 
- protokoły z posiedzeń Rady i jej komisji, 
- protokoły kontroli RIO, NIK, UKS i innych insty-

tucji, 
- akty nadzoru. 
 

5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłącze-
niem tych, co do których wyłączenie wynika z 
ustaw, a w szczególności: 
1) gdy informacje publiczne stanowią prawem 

chronione tajemnice, 
2) w przypadku wyłączenia jawności zastrzeżone-

go na podstawie przepisów ustawy o za-
mówieniach publicznych, 

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z za-
kresu administracji publicznej, o ile ustawy nie 
stanowią inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego. 

 
6. Udostępnienie dokumentów publicznych 

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

tach, 
2) wglądu do dokumentów. 

 
7. Dostęp do dokumentów publicznych jest 

realizowany w formie: 
1) powszechnej publikacji, 
2) sukcesywnego udostępniania dokumentów do 

wglądu publicznego, 
3) bezpośredniego udostępnienia dokumentu 

uprawnionemu na jego wniosek. 
 

8. Powszechnej publikacji dokonuje się w: 
1) Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-

krzyskiego, 
2) prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miasta i Gminy, 
3) internecie. 
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9. Sukcesywnemu udostępnieniu podlegają: 
1) uchwały Rady, 
2) zarządzenia Burmistrza, 
3) protokoły z posiedzenia Rady i jej komisji. 
Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek i 
odpisów. 
 

10. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu 
publicznego dotyczy tych dokumentów, których 
udostępnienie nie może być dokonane w formie 
powszechnej publikacji lub sukcesywnego udo-
stępnienia, przy czym udostępnienia dokonuje się 
na pisemny wniosek uprawnionego. Postępowa-
nie w tej sprawie regulują przepisy ustawy. 

 
Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady 
 

§ 18. Ustawowy skład Rady wynosi 15 rad-
nych. 

 
§ 19. Do wewnętrznych organów Rady nale-

żą: 
1) przewodniczący Rady, 
2) wiceprzewodniczący Rady, 
3) komisje stałe, w tym rewizyjna, 
4) komisje doraźne powoływane do określonych 

zadań. 
 

§ 20.1. Rada wybiera ze swego grona prze-
wodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego. 

 
2. Wybór następuje w głosowaniu tajnym na 

zasadach określonych przez Radę. 
 
3. W celu przeprowadzenia wyborów, Rada 

ze swego grona powołuje 3-osobową komisję 
skrutacyjną. 

 
§ 21.1. Zadaniem przewodniczącego jest orga-

nizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. 
 

2. W ramach organizowania pracy Rady 
przewodniczący: 
1) reprezentuje Radę na zewnątrz, 
2) koordynuje prace komisji, 
3) zwołuje sesje, 
4) ustała porządek obrad sesji, 
5) zapewnia radnym zbiory przepisów o ustroju 

samorządu, organizuje szkolenia radnych, 
przewodniczących komisji. 

 
3. W ramach prowadzenia obrad przewodni-

czący: 
1) otwiera sesję, 
2) przewodniczy obradom, 
3) zarządza i przeprowadza głosowania, 
4) podpisuje uchwały, 
5) czuwa nad właściwym przebiegiem obrad, 
6) zamyka sesję. 

 
4. Przewodniczący może powierzyć wyko-

nywanie swoich zadań wiceprzewodniczącemu o 
czym przewodniczący informuje radnych ustnie do 
protokołu na sesji lub odrębnym pismem. 

§ 22. W razie wakatu na stanowisku prze-
wodniczącego, wykonanie zadań zastrzeżonych 
przez ustawę ustrojową lub statut dla przewodni-
czącego należy do wiceprzewodniczącego Rady. 

 
§ 23.1. Rada obraduje na sesjach, na których 

rozpatruje i rozstrzyga wszelkie sprawy należące 
do jej własności. 

 
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwo-

łuje się w trybie wskazanym w ustawie ustrojowej. 
Szczegółową organizację pierwszej sesji określa 
załącznik nr 5 do statutu. 

 
3. Kolejne sesje Rady zwołuje jej przewodni-

czący w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. 

 
4. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ 

ustawowego składu Rady przewodniczący obo-
wiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia wniosku. 
 

§ 24.1. O sesji zawiadamia się radnych na 
piśmie co najmniej na 7 dni przed jej terminem. 
Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i 
projekty uchwał. 

 
2. Informację o terminie, miejscu i przed-

miocie sesji podaje się do wiadomości publicznej 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy co najmniej na 3 dni przed termi-
nem sesji. 
 

§ 25. W przypadkach uzasadnionych rangą 
spraw i pilnym rozstrzygnięciem, przewodniczący 
może dokonać zwołania sesji bez zachowania ter-
minów, o których mowa w § 24 przez gońca.  
Zawiadomienie o terminie sesji, projekt porządku 
obrad i projekty uchwał doręcza radnemu goniec 
co najmniej na 2 dni przed terminem sesji. Do za-
sad doręczania zawiadomień przez gońca zasto-
sowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego. 
 

§ 26. Sesja odbywa się podczas jednego po-
siedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypad-
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kach jedna sesja może się składać z dwóch lub 
więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń tej 
samej sesji ustala przewodniczący i informuje o 
nich ustnie radnych. 

 
§ 27. Rada rozpoczyna obrady w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu. Liczbę 
radnych obecnych na sesji stwierdza się na pod-
stawie listy obecności. W przypadku gdy liczba 
radnych obecnych na sesji podczas jej przebiegu 
zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu, 
przewodniczący przerywa obrady. 

 
§ 28. Wiceprzewodniczący Rady pomaga prze-

wodniczącemu w prowadzeniu sesji, liczeniu gło-
sów w głosowaniu jawnym oraz czuwa nad spo-
rządzeniem protokołu. 

 
§ 29. Jeżeli w porządku obrad przewiduje się 

przeprowadzenie głosowania tajnego lub jawnego 
imiennego Rada dokonuje wyboru spośród rad-
nych trzyosobowej komisji skrutacyjnej, której 
zadaniem jest obliczanie wyników głosowania 
tajnego i jawnego imiennego. Wybór członków 
komisji odbywa się łącznie. 

 
§ 30.1. Przedmiotem sesji są sprawy objęte 

porządkiem obrad. 
 
2. Wniosek o zmianę w porządku obrad usta-

lonego przez przewodniczącego mogą zgłaszać 
radni i Burmistrz na początku sesji, najpóźniej 
przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 

 
3. Wnioski o zmianę w porządku obrad pod-

legają głosowaniu niezwłocznie. 
 

§ 31. W porządku obrad sesji, winny znaj-
dować się punkty: 
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
2) sprawozdanie z działalności Burmistrza za 

okres między sesjami Rady, 
3) informacja przewodniczącego Rady o działa-

niach między sesjami, 
4) rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał, 
5) wolne wnioski i interpelacje radnych. 
 

§ 32.1. Przewodniczący udziela głosu rad-
nym tylko w sprawach objętych porządkiem obrad 
według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych wy-
padkach może udzielić głosu poza kolejnością. 

 
2. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez 

zezwolenia przewodniczącego. 
 
3. Przewodniczący udziela głosu w sprawach 

nie objętych porządkiem obrad jedynie dla zgłosze-
nia wniosków formalnych, do których zalicza się: 

1) przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji, 
2) odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 
3) głosowanie bez dyskusji, 
4) stwierdzenie quorum. 

 
4. O wniosku formalnym rozstrzyga Rada po 

wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego 
przeciwnego głosu. 

 
§ 33. Radni, którzy zamierzają wziąć udział w 

dyskusji nad określonym punktem porządku ob-
rad, mogą zgłosić się do głosu u prowadzącego 
listę mówców wiceprzewodniczącego Rady. 

 
§ 34. W debacie nad daną sprawą radny mo-

że zabierać głos tylko dwa razy. Łącznie czas trwa-
nia wystąpienia radnego nie może przekraczać  
5 minut. Wystąpienie reprezentujące stanowisko 
klubu lub komisji nie może przekraczać 10 minut. 

 
§ 35. Poza kolejnością mówców przewodni-

czący może udzielić głosu: 
1) Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważ-

nionej, 
2) innym osobom nie będącym radnymi, w tym 

zaproszonym gościom. 
 

§ 36.1. Przewodniczący czuwa nad przestrze-
ganiem w toku obrad powagi i porządku na sali 
oraz podejmuje niezbędne czynności dla przywró-
cenia tego porządku. 

 
2. Przewodniczący może zwrócić uwagę rad-

nemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od 
przedmiotu obrad przywołaniem radnego „do 
rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” 
przewodniczący odbiera radnemu głos. 
 

3. Przewodniczący ma prawo przywołać rad-
nego „do porządku”, jeżeli zakłóca on porządek 
obrad. Po dwukrotnym przywołaniu radnego „do 
porządku” przewodniczący żąda opuszczenia przez 
radnego sali obrad. 

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

wiednio do osób nie będących radnymi. 
 

§ 37.1. Rada swoje stanowisko wyraża w 
formie uchwał. Uchwały Rady przybierają kształt 
odrębnych dokumentów. 

 
2. Tylko uchwały o charakterze procedural-

nym mogą być odnotowane w protokole sesji bez 
obowiązku sporządzania odrębnego dokumentu. 

 
3. Rada, w trybie przewidzianym dla uchwał, 

o którym mowa w ust. 1, może także podejmować 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 77  3480  Poz. 811  
 
apele, rezolucje - nie zawierające prawnie wiążą-
cego wezwania do określonego zachowania się. 

 
§ 38.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługu-

je: 
1) Burmistrzowi, 
2) komisjom Rady, 
3) co najmniej 5 radnym. 

 
2. Projekty uchwał Rady opracowuje Bur-

mistrz. 
 
§ 39.1. Projekt uchwały składa się w formie 

pisemnej przewodniczącemu Rady, który jest zo-
bowiązany umieścić go w porządku obrad najbliż-
szej sesji. 

 
2. Do projektu uchwały załącza się uzasad-

nienie, które winno wyjaśnić cel podjęcia uchwały, 
ewentualnie wskazać źródła finansowania, jeżeli 
projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu 
Gminy. 

 
3. Projekty uchwał winny być zaopiniowane 

co do ich zgodności z prawem przez radcę praw-
nego. 
 

§ 40. Uchwały zapadają zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawo-
wego składu Rady, w głosowaniu jawnym lub 
jawnym imiennym, chyba że ustawa ustrojowa 
stanowi inaczej. O przeprowadzeniu głosowania 
jawnego imiennego decyduje Rada zwykłą więk-
szością głosów na wniosek 3 radnych. 

 
§ 41.1. Głosowanie jawne odbywa się przez 

podniesienie ręki. 
 
2. Głosowanie jawne imienne odbywa się 

przy użyciu, ostemplowanej pieczęcią Rady karty 
do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem 
radnego. 

 
3. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu 

ostemplowanej pieczęcią Rady karty do głosowania. 
 
4. W głosowaniu jawnym imiennym i tajnym 

radni po wypełnieniu karty do głosowania kolejno 
w porządku alfabetycznym wyczytywani przez wi-
ceprzewodniczącego Rady wrzucają karty do urny. 

 
§ 42.1. Obliczenia głosów w głosowaniu jaw-

nym dokonuje wiceprzewodniczący Rady. 
 
2. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w 

głosowaniu tajnym i jawnym imiennym dokonuje 
komisja skrutacyjna. 

 

§ 43. W głosowaniu jawnym porządek gło-
sowania jest następujący: 
1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uch-

wały w całości, w razie zgłoszenia takiego 
wniosku, 

2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uch-
wały w całości, w razie zgłoszenia takiego 
wniosku, 

3) głosowanie nad poprawkami, przy czym: 
a) w pierwszej kolejności należy głosować 

poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie 
rozstrzyga o innych poprawkach; w przy-
padku przegłosowania poprawki wyklucza-
ją inne poprawki, poprawek tych nie pod-
daje się głosowaniu, 

b) w przypadku zgłoszenia do tego samego 
przepisu kilku poprawek, jako pierwszą 
głosuje się poprawkę najdalej idącą, 

4) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych popra-
wek, przy czym: 
a) głosowanie to może być odroczone na czas 

potrzebny do stwierdzenia czy wskutek 
przyjętych poprawek nie zachodzą sprzecz-
ności pomiędzy poszczególnymi przepisa-
mi projektu i czy są one zgodne z przepi-
sami prawa: 

b) w miarę możliwości głosowanie powinno 
się obyć na tym samym posiedzeniu rady i 
nie później niż na posiedzeniu najbliższym. 
Wniosek w sprawie odroczenia głosowania 
mogą wnosić radni oraz Burmistrz. 

 
§ 44.1. Na kartach do głosowania jawnego 

imiennego i tajnego umieszcza się proponowane 
rozstrzygnięcia oraz rubryki z odpowiedziami „za” 
„przeciw” „wstrzymuję się”. 

 
2. Radny oddaje głos wpisując znak „x” przy 

wybranym rozstrzygnięciu. Wpisanie znaku „x” 
przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu, brak znaku 
„x”, dopiski lub skreślenia czynią głos nieważnym. 

 
§ 45.1. Uchwały, dla których podjęcia wyma-

gana jest zwykła większość głosów, zapadają gdy 
liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących nie liczy się. 
 

2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór 
jednego spośród kilku rozstrzygnięć wówczas 
przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę 
głosów optujących za jednym z nich, która jest 
większa od liczby głosów przypadających odrębnie 
na każdą jego alternatywę. 

 
3. Uchwały, dla których podjęcia wymagana 

jest bezwzględna większość głosów zapadają, jeże-
li „za” padła taka liczba głosów, która stanowi co 
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najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie 
ważnie oddanych głosów. 

 
4. Uchwały, dla których podjęcia wymagana 

jest bezwzględna większość głosów ustawowego 
składu rady zapadają, jeżeli „za” padła co najmniej 
pierwsza liczba całkowita po połowie głosów 
ustawowego składu Rady i zarazem tej połowie 
najbliższa. 

 
§ 46.1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza 

przewodniczący Rady. 
 
2. W przypadku głosowania tajnego i jawne-

go imiennego, wyniki ogłasza przewodniczący 
komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu spo-
rządzonego przez komisję. 

 
3. W przypadku nieuzyskania rozstrzygnięcia 

w wyniku głosowania tajnego, głosowanie powta-
rza się jeden raz. 

 
4. Jeśli wynik drugiego głosowania nie jest 

rozstrzygający, ponowne głosowanie w tej sprawie 
przeprowadza się na następnej sesji. 

 
5. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera: 

1) skład komisji, 
2) liczbę radnych biorących udział w głosowaniu, 
3) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
4) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólne rozstrzygnięcia. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 
 

§ 47.1. Wyniki głosowania są ostateczne, nie 
mogą być przedmiotem dyskusji. Wyniki głosowa-
nia tajnego i imiennego są podstawą do sporzą-
dzenia właściwej uchwały. 

 
2. Rada jest związana uchwałą od chwili jej 

podjęcia. Radni, którzy głosowali odmiennie mu-
szą utożsamiać się z uchwałą. 

 
3. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały 

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

 
4. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie 

na tej samej sesji jest dopuszczalne tylko w przy-
padku stwierdzenia oczywistych omyłek. 

 
§ 48.1. Każda uchwała problemowa zawiera 

numer, datę, podstawę prawną, postanowienia 
merytoryczne, określenie organów odpowiedzial-
nych za wykonanie uchwały, termin wejścia w 
życie. 
 

2. Uchwały podjęte na sesji podpisuje prze-
wodniczący Rady. 
 

§ 49.1. Przebieg sesji Rady utrwalany jest na 
taśmie magnetofonowej. Jednocześnie sporządza 
się protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie 
jej przebiegu. 
 

2. Protokół z sesji Rady zawiera w szczegól-
ności: 
- stwierdzenie quorum, 
- ewentualny wybór komisji skrutacyjnej, 
- imiona i nazwiska osób zabierających głos w 

dyskusji oraz charakterystyczne wypowiedzi, 
- ilość i treść zgłoszonych wniosków i interpelacji, 
- wyniki głosowania nad poszczególnymi uch-

wałami, 
- stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ na 

przebieg sesji, a także w załącznikach pełne 
teksty podjętych uchwał, przedłożonych spra-
wozdań i wniosków oraz innych materiałów 
rozpatrywanych przez Radę. 

 
3. Protokół podpisują przewodniczący oraz 

osoba sporządzająca. 
 

§ 50.1. Radny oraz każdy uczestnik sesji bio-
rący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia 
lub poprawkę do sporządzonego protokołu, nie 
później niż do chwili rozpoczęcia następnej sesji. 
 

2. O uwzględnieniu zastrzeżenia lub popraw-
ki protokołu rozstrzyga przewodniczący Rady po 
wysłuchaniu taśmy magnetofonowej i wyjaśnień 
protokolanta. 

 
3. Protokół przedstawiany jest Radzie do za-

twierdzenia na najbliższej sesji. 
 
§ 51.1. Rada powołuje ze swego grona stałe i 

doraźne komisje do wykonywania określonych 
zadań. 

 
2. Komisje pełnią funkcję pomocniczą i nie 

mogą przejąć uprawnień Rady. 
 
3. Radny może być członkiem nie więcej niż 

dwóch komisji. 
 

§ 52.1. Rada ustanawia odrębnymi uchwa-
łami nazwy, liczebność, skład osobowy i przedmiot 
działania stałych komisji. 

 
2. Szczegółowe zadania i procedurę czynno-

ści komisji rewizyjnej, działającej w zakresie spraw 
kontroli działalności Burmistrza, gminnych jedno-
stek organizacyjnych, gminnych osób prawnych 
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oraz jednostek pomocniczych Gminy zawiera dal-
sza część statutu. 
 

3. Komisje doraźne powoływane są przez 
Radę w zależności od potrzeb. 
 

§ 53.1. Radni deklarują przynależność do po-
szczególnych komisji. 

 
2. W przypadku gdy deklarację członkostwa 

w komisji złoży większa liczba radnych, niż mak-
symalna liczba członków komisji ustalona przez 
Radę, Rada dokonuje wyboru spośród deklarują-
cych. 

 
3. W przypadku gdy liczba radnych deklaru-

jących przynależność do składu komisji nie prze-
kracza maksymalnego składu określonego przez 
Radę, Rada zatwierdza jako skład osobowy komisji 
radnych którzy złożyli deklarację. 
 

§ 54. W składach komisji Rada może doko-
nywać zmian w przypadku: 
- rezygnacji radnego z członkostwa w komisji, 
- odwołania radnego z funkcji członka komisji na 

uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji. 
 

§ 55. Przewodniczącego komisji i zastępcę 
przewodniczącego wybierają i odwołują członko-
wie komisji. 

 
§ 56.1. Przewodniczący komisji organizuje 

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

czący komisji: 

1) opracowuje projekty planów pracy komisji, 
2) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń 

komisji, 
3) przewodniczy obradom, 
4) dba o udokumentowanie pracy komisji. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego 
komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodni-
czącego. 
 

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

posiedzenia komisji przewodniczący komisji za-
wiadamia jej członków pisemnie, chyba że termin 
posiedzenia został podany do wiadomości na po-
przednim posiedzeniu. 

 
§ 58. W posiedzeniach komisji mogą uczest-

niczyć radni nie będący jej członkami, którzy mogą 
zabrać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa 
udziału w głosowaniu. 

 
§ 59.1. Komisje przedstawiają swe stanowi-

sko w formie uchwał. 
 
2. Do przyjęcia uchwały wymagana jest zwy-

kła większość głosów, w obecności co najmniej 
połowy składu komisji. Głosowanie odbywa się 
jawnie przez podniesienie ręki. 

 
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego komisji. 
 
§ 60. Z posiedzeń komisji sporządza się pro-

tokół. Protokół i inne dokumenty związane z pracą 
komisji podpisuje przewodniczący komisji. 

 
Rozdział V 

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej 
 

§ 61. Do działania komisji rewizyjnej stosuje 
się odpowiednio postanowienia § 51 do 60 statutu 
z zastrzeżeniem postanowień § 62 do 71. 

 
§ 62. Komisja rewizyjna składa się z przed-

stawicieli każdego klubu działającego w Radzie, a 
także przedstawicieli radnych nie zrzeszonych w 
klubach. 

 
§ 63. Komisja rewizyjna przeprowadza kon-

trolę na podstawie rocznego planu kontroli, a po-
nadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocz-
nym:  
- na polecenie Rady, 
- na wniosek Burmistrza o ile komisja uzna je za 

konieczne. 
 

§ 64.1. Roczny plan kontroli komisji rewizyj-
nej, obejmujący określenie podmiotu, przedmiotu i 
terminu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez Radę. 

 
2. O podmiocie, przedmiocie i terminie kon-

troli nie objętej rocznym planem. 
 
§ 65. Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej 

przedkładany jest Burmistrzowi, kierownikom gmin-
nych jednostek organizacyjnych, gminnych osób 
prawnych oraz przewodniczącym jednostek pomoc-
niczych gminy, po zatwierdzeniu go przez Radę. 
 

§ 66. Członkowie komisji rewizyjnej dokonu-
ją czynności kontrolnych na podstawie imiennego 
upoważnienia wystawionego przez przewodniczą-
cego komisji rewizyjnej. 
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§ 67. Kontrolę przeprowadza się w sposób 
nie utrudniający funkcjonowania kontrolowanego. 

 
§ 68.1. Kontrolujący mają prawo: 

- wstępu do pomieszczeń, 
- wglądu do dokumentów, które nie zawierają 

klauzuli „tajności” i nie podlegają ochronie na 
podstawie ustaw szczególnych, 

- wezwania pracowników jednostki kontrolowa-
nej do złożenia pisemnych wyjaśnień, 

- sporządzania odpisów i kopii dokumentów. 
 
2. Burmistrz, zastępca Burmistrza, a także w 

zakresie swej właściwości sekretarz, skarbnik, kie-
rownicy referatów, kierownicy samorządowych 
jednostek organizacyjnych Gminy, gminnych osób 
prawnych oraz przewodniczący organów wyko-
nawczych jednostek pomocniczych gminy, zobo-
wiązani są udzielać wszelkich informacji oraz udo-
stępniać materiały i dokumenty do pracy komisji 
rewizyjnej, chyba że sprzeciwiają się temu przepi-
sy prawa. 

 
3. Odmowa dopuszczenia do czynności kon-

trolnych wymaga pisemnego uzasadnienia kie-
rownika jednostki kontrolowanej. 

 
§ 69. Po zakończeniu czynności, kontrolujący 

sporządzają protokół pokontrolny zawierający: 
- datę, miejsce i przedmiot kontroli, 

- opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie 
czynności kontrolnych, 

- wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w po-
równaniu z obowiązującymi przepisami prawa, 

- wnioski pokontrolne, 
- projekt zaleceń pokontrolnych, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu, 
- podpisy członków kontrolujących, 
- adnotację o zapoznaniu kierownika jednostki 

kontrolowanej z treścią protokołu. 
 

§ 70.1. Po otrzymaniu protokołu z kontroli od 
komisji rewizyjnej, przewodniczący Rady na naj-
bliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt 
dotyczący rozpatrzenia wyników kontroli i przyję-
cia zaleceń pokontrolnych. 

 
2. Do przyjmowania zaleceń pokontrolnych 

mają zastosowanie przepisy § 40 statutu gminy. 
 

§ 71.1. W razie powzięcia w toku kontroli 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestęp-
stwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym 
kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, 
wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 
 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy burmistrza, 
kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego 
Rady. 

 
Rozdział VI 

Zasady działania klubów radnych 
 

§ 72.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 
 
2. Klub tworzy co najmniej 5 radnych. 
 
3. Radny może być członkiem tylko jednego 

klubu. 
 
§ 73.1. 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. 

 
§ 74. Kluby radnych posiadają uprawnienia 

do: 
- wyrażania opinii w sprawach będących 

przedmiotem sesji, 
- zgłaszania interpelacji, zapytań i składania 

oświadczeń. 

 
Rozdział VII 

Prawa i obowiązki radnych 
 

§ 75. Prawa i obowiązki radnych określa 
ustawa ustrojowa. 

 
§ 76.1. Radny potwierdza na liście obecności 

swą obecność na sesjach i posiedzeniach komisji. 
 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w se-
sji lub posiedzeniu komisji radny jest obowiązany 
usprawiedliwić swą nieobecność odpowiednio 
przed przewodniczącym Rady lub przewodniczą-
cym komisji. 
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§ 77.1. Radni mają prawo zgłaszać interpela-
cje i zapytania. 

 
2. Interpelację radny składa w sprawach o 

zasadniczym znaczeniu. Interpelację składa się na 
piśmie. Powinna zawierać krótkie przedstawienie 
stanu faktycznego oraz wynikające pytania. Od-
powiedź na interpelację jest udzielana ustnie na 
najbliższej sesji lub w formie pisemnej na żądanie 
interpelującego, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania jej przez interpelowanego. 

Radny może żądać, aby odpowiedź na interpelację 
stała się przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji. 

 
3. Zapytania radny składa w sprawach bie-

żących o mniejszej randze, które nie są przedmio-
tem obrad Rady. Odpowiedzi na zapytania udziela 
się niezwłocznie w formie ustnej. Na żądanie rad-
nego odpowiedź winna być sporządzona na pi-
śmie w terminie 14 dni. Nad udzieloną odpowie-
dzią nie przeprowadza się dyskusji. 

 
Rozdział VIII 

Zasady uczestniczenia w pracach Rady przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
 

§ 78. Przewodniczący organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej (sołtys, przewodniczący 
Zarządu miasta), mogą uczestniczyć w pracach 
rady poprzez:  
1) osobisty udział w sesjach, 
2) osobisty udział w posiedzeniach stałych komi-

sji Rady,  
3) zgłaszanie zapytań i interpelacji w sprawach 

dotyczących jednostki. 

§ 79. O terminie i miejscu obrad sesji Rady 
zawiadamia się przewodniczących organów wyko-
nawczych jednostek pomocniczych na takich sa-
mych zasadach jak radnych. 

 
§ 80. Zasady otrzymywania diet, ich wyso-

kość oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczą-
cych organów wykonawczych jednostek pomocni-
czych Gminy określa Rada odrębną uchwałą. 

 
Rozdział IX 

Organizacja i tryb pracy Burmistrza 
 

§ 81. Burmistrz wykonuje zadania określone 
w ustawach i niniejszym statucie przy pomocy 
Urzędu Miasta i Gminy. 

 
§ 82.1. Burmistrz może powierzać prowa-

dzenie określonych spraw Gminy w swoim imie-
niu zastępcom Burmistrza lub sekretarzowi Gminy. 

 
2. Burmistrz może upoważnić swojego za-

stępcę lub innych pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w 
indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej. 

 
3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 2 

udzielane są na piśmie i gromadzone we właści-
wym rejestrze. 

 
§ 83. Wykonując przypisane w ustawach i 

statucie kompetencje i zadania, Burmistrz rozpa-
truje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w formie: 
- zarządzeń, 
- dyspozycji i dyrektyw, 
- decyzji administracyjnych i postanowień ad-

ministracyjnych. 
 

§ 84.1. Burmistrz wydaje zarządzenia w spra-
wach: 
1) gdy ustawa ustrojowa lub właściwe przepisy 

tak stanową, 

2) objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby 
Obrachunkowej,  

3) innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 z zakresu 
administracji publicznej adresowanych do abs-
trakcyjnej grupy adresatów i nie mających jed-
norazowego zastosowania. 

 
2. Zarządzenia mają postać odrębnych do-

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

konania, 
- datę wejścia w życie. 
 

3. Zarządzenia gromadzone są we właści-
wym rejestrze. 

 
§ 85. Dyspozycje i wytyczne Burmistrz wyda-

je rozstrzygając o: 
- sposobie załatwienia sprawy, 
- terminie załatwienia sprawy, 
- aprobacie załatwienia sprawy. 
Dyspozycje bądź wytyczne mają postać odręcz-
nych paraf i adnotacji na dokumentach. 
 

§ 86. Decyzje administracyjne są wydawane 
zgodnie z właściwymi przepisami. 
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§ 87. Burmistrz jako kierownik Urzędu Mia-
sta i Gminy określa regulamin organizacyjny i re-
gulamin pracy Urzędu w drodze zarządzenia. 

 
§ 88.1. Burmistrz uczestniczy z urzędu w se-

sjach Rady. 

2. Komisje rady mogą żądać obecności Bur-
mistrza na swych posiedzeniach. 

 
3. Burmistrz podaje do publicznej wiadomo-

ści godziny urzędowania, w których osobiście 
przyjmuje interesantów. 

 
Rozdział X 

Pracownicy samorządowi 
 

§ 89.1. Status prawny pracowników samo-
rządowych określa odrębna ustawa. 

 
2. Na podstawie mianowania mogą być za-

trudniani w Urzędzie Miasta i Gminy: 
1) kierownicy referatów ich zastępcy oraz radca 

prawny, 
2) inspektorzy i podinspektorzy ze stażem w ad-

ministracji samorządowej powyżej 5 lat. 
 

§ 90.1. Okresowe oceny kwalifikacyjne pra-
cowników mianowanych przeprowadza się co dwa 
lata. W przypadku pracownika, który uzyskał 
ujemną ocenę kwalifikacyjną kolejną ocenę prze-
prowadza się po upływie trzech miesięcy. 

 
2. Oceny dokonuje komisja składająca się 

Burmistrza, sekretarza Gminy i trzech radnych 
wskazanych przez Radę. 

 
3. Oceny dokonuje się stosując kryterium 

prawidłowej realizacji obowiązków służbowych 
mierzonych wskaźnikami obiektywnymi takimi jak: 
- stabilność wydanych decyzji administracyj-

nych, 

- terminowość załatwiania spraw, 
- operatywność w kierowaniu zespołem i roz-

wiązywaniu spraw trudnych, 
- stosunek do interesantów, podwładnych i 

przełożonych służbowych, 
- sposób prowadzenia dokumentacji służbowej, 
- przestrzeganie regulaminu organizacyjnego i 

regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy,  
- okresy usprawiedliwionej i nieusprawiedli-

wionej nieobecności w pracy. 
 

4. Ocena jest dokonywana w formie opiso-
wej, z podaniem liczby punktów w skali od 2 do 10. 

 
5. Negatywną ocenę otrzymuje pracownik, 

który w wyniku oceny uzyskał mniej i niż 5 punktów. 
 
6. Od oceny komisji przysługuje odwołanie 

do Rady w terminie 7 dni od dnia w którym pra-
cownik otrzymał dokument oceny. 

 
7. Rada rozpatruje odwołanie na najbliższej 

sesji. Od stanowiska Rady odwołanie nie przysłu-
guje. 

 
Rozdział XI 

Oświadczenia woli 
 

§ 91.1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy 
w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo 
Burmistrz albo na podstawie jego upoważnienia 
zastępca Burmistrza wraz z inną upoważnioną 
przez Burmistrza osobą. 

 
2. Oświadczenia woli składane są w formie 

wymaganej dla ważności czynności prawnej. 
 
§ 92. Kierownicy jednostek organizacyjnych 

Gminy nie posiadających osobowości prawnej 

składają oświadczenia woli na podstawie pełno-
mocnictwa udzielonego przez Burmistrza. 

 
§ 93. Dokonywanie wydatków ze środków 

przewidzianych do dyspozycji jednostek pomocni-
czych Gminy wymaga złożenia oświadczenia woli 
przez Burmistrza, z tym zastrzeżeniem, że złożenie 
takiego oświadczenia jest poprzedzone wnioskiem 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

 
Rozdział XII 

Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 
 

§ 94.1. Jednostki pomocnicze nie tworzą włas-
nych budżetów lecz mogą prowadzić gospodarkę 
finansową w ramach budżetu Gminy. 

 

2. Organy wykonawcze jednostek pomocni-
czych zgodnie z obowiązującą procedurą uchwala-
nia budżetu składają wnioski budżetowe. Wnioski 
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przedstawiają zakres i rodzaj zadań, które jednost-
ka pomocnicza chce realizować. 

 
3. Burmistrz sporządzając projekt budżetu 

Gminy koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwier-
dzenia wniosków budżetowych jednostek pomoc-
niczych. 

 
4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w ca-

łości lub w części kwoty przewidziane do dyspozy-
cji jednostki pomocniczej przedstawia się w formie 
załącznika do uchwały budżetowej. 

5. Jednostka pomocnicza decydując o prze-
znaczeniu kwot przewidzianych do jej dyspozycji 
obowiązana jest przestrzegać podziału wynikają-
cego z załącznika do uchwały budżetowej. 

 
6. Za prawidłowość gospodarki finansowej 

odpowiedzialność ponosi przewodniczący organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej.  

 
7. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej 

jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wy-
korzystania przyznanych środków. 

 
Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 95. W sprawach nie uregulowanych statu-
tem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i właści-
we przepisy. 

 
§ 96. Zmiany statutu następują w trybie jego 

uchwalenia. 

§ 97. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 

 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
Relacje między radą miejską a burmistrzem 

 
Kompetencja rady miejskiej mające wpływ na wykonywanie władzy wykonawczej 

 
1. Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza oraz do-

konywanie innych czynności z zakresu prawa 
pracy względem Burmistrza, ewentualnie 
upoważnienie przewodniczącego Rady do do-
konywania takich czynności (art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ustawy 
o pracownikach samorządowych). 

2. Stanowienie o kierunkach działania Burmistrza 
(art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie 
gminnym). 

3. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Bur-
mistrza (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorzą-
dzie gminnym). 

4. Powoływanie i odwoływanie skarbnika oraz 
sekretarza na wniosek Burmistrza (art. 18 ust. 2 
pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). 

5. Przyjmowanie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu i podejmowanie uchwały w sprawie ab-
solutorium (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samo-
rządzie gminnym). 

6. Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciąże-
nie nieruchomości gruntowych oraz ich wy-
dzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy 
lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią ina-
czej (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samo-
rządzie gminnym). 

 

7. Ustalanie zasad zbywania, nabywania i wyku-
pu obligacji przez burmistrza (art. 18 ust. 2 pkt 
9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym). 

8. Ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek  
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 
przez Burmistrza w roku budżetowym (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie gmin-
nym). 

9. Określanie zasad wnoszenia, cofania, zbywania 
udziałów i akcji przez Burmistrza (art. 18 ust. 2 
pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym). 

10. Ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i 
poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku 
budżetowym (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. l ustawy o 
samorządzie gminnym). 

11. Określanie sumy do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania (art. 18 
ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym). 

12. Kontrola działalności Burmistrza (art. 18a ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym). 

13. Podejmowanie uchwały w sprawie przepro-
wadzenia referendum w sprawie odwołania 
Burmistrza z tytułu nieudzielenia absolutorium 
(art. 28a ust. 3 ustawy o samorządzie gmin-
nym). 
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14. Zatwierdzanie przepisów porządkowych wy-

danych przez Burmistrza (art. 41 ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym). 

15. Dokonywanie wyboru Burmistrza w przypadku 
braku kandydata w wyborach bezpośrednich 
(art. 11 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze 
Wójta, Burmistrza i Prezydenta Miasta). 

16. Dokonywanie wyboru burmistrza w przypadku 
gdy jedyny kandydat uzyskał mniej niż połowę 
ważnie oddanych głosów (art. 11 ust. 4 ustawy 
o bezpośrednim wyborze Wójta, Burmistrza i 
Prezydenta Miasta). 

17. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Burmistrza 
(art. 26 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze 
Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta). 

 
Samoistne kompetencje Burmistrza 

 
1. Wykonywanie uchwał rady miejskiej (art. 30 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 
2. Wykonywanie zadań gminy określonych wła-

ściwymi przepisami (art. 30 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym). 

3. Przygotowywanie projektów uchwał rady 
miejskiej (art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym). 

4. Określanie sposobu wykonywania uchwał rady 
miejskiej (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samo-
rządzie gminnym). 

5. Gospodarowanie mieniem komunalnym (art. 30 
ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). 

6. Wykonywanie budżetu gminy (art. 30 ust. 2  
pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym). 

7. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych (art. 30 ust. 2 
pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym). 

8. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy (art. 31 
ustawy o samorządzie gminnym). 

9. Reprezentowanie gminy na zewnątrz (art. 31 
ustawy o samorządzie gminnym). 

10. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony 
przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie 
pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego 
(art. 31a ustawy o samorządzie gminnym). 

11. Zarządzanie ewakuacji (art. 31b ustawy o sa-
morządzie gminnym). 

12. Sprawowanie funkcji kierownika urzędu (art. 33 
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). 

13. Ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu 
(art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gmin-
nym). 

14. Zwierzchnictwo służbowe w stosunku do pra-
cowników urzędu i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 5 usta-
wy o samorządzie gminnym). 

15. Wydawanie decyzji w indywidualnych spra-
wach z zakresu administracji publicznej (art. 39 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 

16. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wyda-
wanie przepisów porządkowych w formie za-
rządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym). 

17. Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy 
(art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 

18. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy  
(art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym): 
- zaciąganie zobowiązań mających pokrycie 

w ustalonych w uchwale budżetowej kwo-
tach wydatków w ramach upoważnień Ra-
dy, 

- dokonywanie wydatków budżetowych, 
- zgłaszanie propozycji zmian w budżecie, 
- dysponowanie rezerwami budżetowymi, 
- blokowanie środków budżetowych w przy-

padkach określonych ustawą. 
19. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozda-

nia z wykonania budżetu (art. 61 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym). 

20. Uczestnictwo w zgromadzeniu związku mię-
dzygminnym lub porozumieniu międzygmin-
nym (art. 70 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym). 

21. Przedkładanie uchwał i zarządzeń organom 
nadzoru (art. 90 ustawy o samorządzie gmin-
nym). 
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Załączniki do Statutu 
Gminy Skalbmierz 

 
Załącznik Nr 1 

 
 
 
mapka - gm. Skalbmierz 
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Załącznik Nr 2 
herb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3  
 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy 
 
I. Jednostki organizacyjne gminy posiadające 

osobowość prawną (gminne osoby prawne).  
1. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Skalbmierzu. 
II. Jednostki organizacyjne gminy bez osobowo-

ści prawnej. 
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Skalbmierzu. 

2. Zespół Administracyjno-Finansowy Placó-
wek Oświaty w Skalbmierzu. 

3. Zespół Placówek Oświatowych w Skalb-
mierzu. 

4. Zespół Szkół w Topoli. 
5. Placówki Upowszechnienia Kultury w 

Skalbmierzu. 

 
Załącznik Nr 4  

Wykaz jednostek pomocniczych działających w ramach Gminy: 
 

- Baranów, 
- Bolowiec, 
- Bełzów, 
- Boszczynek, 
- Drożejowice, 
- Grodzonowice, 

- Krępice, 
- Kobylniki, 
- Kózki, 
- Małoszów, 
- Przybenice, 
- Podgaje, 

- Rosiejów, 
- Sielec Kolonia, 
- Sielce Biskupi, 
- Sietejów, 
- Szarbia, 
- Szczekarzów, 

- Topola, 
- Tempoczów Rędziny, 
- Tempoczów Kolonia, 
- Zakrzów, 
- Zakrzówek, 
- Miasto Skalbmierz. 
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Załącznik Nr 4a  
mapka – 
 miejscowości gm. Skalbmierz 
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Załącznik Nr 5  
 

Organizacja pierwszej sesji rady miejskiej 
 

1. Pierwszą sesję Rady miejskiej zwołuje prze-
wodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 
7 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej zbiorczych wyników wy-
borów do Rad na obszarze całego kraju. Bieg 
terminu do zwołania pierwszej sesji rozpoczy-
na się w dniu następnym po dniu ogłoszenia 
Dziennika Ustaw, a kończy z upływem 7 dnia. 

2. Porządek sesji ustala przewodniczący Rady 
poprzedniej kadencji. Może być on kształtowa-
ny dowolnie w zależności od potrzeb gminy, 
jednakże z uwzględnieniem następujących ob-
ligatoryjnych punktów: 
1) powierzenie przez przewodniczącego Rady 

miejskiej poprzedniej kadencji prowadze-
nia obrad najstarszemu wiekiem radnemu, 

2) ślubowanie radnych, 
3) wybór przewodniczącego Rady miejskiej, 
4) wybór wiceprzewodniczącego Rady miej-

skiej, 

5) przekazanie prowadzenia sesji nowo wy-
branemu przewodniczącemu Rady, 

6) sprawozdanie z działalności ustępującego 
Burmistrza, 

7) objęcie mandatu przez nowo wybranego 
Burmistrza, 

8) ustalenie warunków pracy i płacy Burmi-
strza, 

9) ustalenie świadczeń pracowniczych dla 
ustępującego Burmistrza,  

10) wybór komisji Rady. 
3. Obowiązkiem przewodniczącego Rady po-

przedniej kadencji jest powiadomienie radnych 
o terminie i miejscu sesji ze wskazaniem po-
rządku obrad i przesłaniem projektów uchwał 
oraz wzorów deklaracji przynależności do po-
szczególnych komisji. 

4. Na zasadach określonych w § 80 statutu powinni 
być powiadomieni przewodniczący organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych. 

 
Pierwsze posiedzenie Rady miejskiej 

 
1. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera radny - 

senior, czyli najstarszy wiekiem Radny obecny 
na sesji. 

2. Radni na pierwszym posiedzeniu składają ślu-
bowanie według roty ustalonej ustawą. 

3. Po złożeniu ślubowania przez radnych przepro-
wadza się wybory przewodniczącego Rady w 
głosowaniu tajnym. W tym celu powołuje się 
spośród radnych nie kandydujących na stanowi-
sko przewodniczącego lub wiceprzewodniczą-
cych Rady 3-osobową komisję skrutacyjną. 
Sposób działania komisji ustala Rada miejska. 
Po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej, 
jej przewodniczący zapoznaje radnych z proce-

durą wyborczą i zasadami postępowania pod-
czas głosowania i obliczania wyników głoso-
wania. Protokół komisji skrutacyjnej z prze-
prowadzonego głosowania jest podstawą do 
sporządzenia właściwej uchwały Rady. 
Wybrany przewodniczący Rady obejmuje pro-
wadzenie sesji i przeprowadza wybory wice-
przewodniczącego Rady w sposób analogiczny 
jak przy jego wyborze. 

4. Po zrealizowaniu porządku obrad, przewodni-
czący Rady informuje radnych i Burmistrza  
o ustawowym obowiązku złożenia w odpo-
wiednim terminie oświadczeń związanych z 
zakazami korupcyjnymi. 
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UCHWAŁA Nr IV/39/03 
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU 

 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr III/21/02 z dnia 19 grudnia 2002r. 

 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683), art. 18 
ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  
ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/21/02 Rady 

Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 grudnia 2002r. 
w sprawie określenia stawek opłaty administracyj-
nej oraz ustalenia zasad jej poboru. 
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: T. Kotyza 
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UCHWAŁA Nr IV/40/03 
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU 

 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/19/02 z dnia 19 grudnia 2002r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806), art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 
1683) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 
926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 
1999r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000r.  
Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 
1268, Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 16, poz. 166, 
Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, 
Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002r.  
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 169, poz. 1387) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Zmienia się treść załącznika do uchwały 
Nr III/19/02 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia  
19 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2003r., ter-
minów płatności, zarządzenia poboru w drodze 
inkasa, określenia inkasenta i wysokości ich wyna-
grodzenia i zwolnień od podatku „wykaz sołtysów 
inkasentów” i nadaje mu się brzmienie zgodnie z 
załącznikiem do mniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: T. Kotyza 
 

Załącznik do uchwały Nr IV/40/03 
Rady Miejskiej w Skalbmierzu 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
Wykaz sołtysów - inkasentów 

 
1. Czapla Henryk - Zakrzówek 
2. Durbas Henryk - Szczekarzów 
3. Fucia Adam - Grodzonowice 
4. Maj Kazimierz - Sielec Kolonia 
5. Bukalski Marek - Baranów 
6. Derela Krzysztof - Sielec Biskupi 
7. Jastrzębski Stanisław - Szarbia 
8. Kuśpiel Henryk - Podgaje 
9. Leśniowski Józef - Kózki 
10. Malara Tadeusz - Boszczynek 
11. Musiał Józef - Małoszów  
12. Musiał Alfred - Sietejów 

13. Czapla Jerzy - Zakrzów 
14. Ochęduszko Józef - Przybenice 
15. Postrach Henryk - Bełzów 
16. Pełka Leszek - Rosiejów 
17. Pełka Bronisław - Tempoczów Kolonia 
18. Pragnący Stanisław - Kobylniki 
19. Śliwa Jan - Drożejowice 
20. Włosowicz Stanisław - Tempoczów Rędziny 
21. Tytko Robert - Krępice 
22. Urantówka Andrzej - Topola 
23. Żabicki Stefan - Bolowiec 

 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 77  3493  Poz. 814  
 

814 
 

UCHWAŁA Nr VI/29/2003 
RADY GMINY SZYDŁÓW 

 
z dnia 4 marca 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. 

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

oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz 
art. 49, art. 52, art. 109, art. 111, art. 112, art. 116, 
art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy o fi-
nansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r.  
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360, 
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 
2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, 
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 
1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,  
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, 
Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 
1623, z 2002r. Nr 41, poz. 363, Nr 41, poz. 365,  
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 
1802, Nr 214, poz. 1806, Nr 216, poz. 1824) Rada 
Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w 
wysokości 5.668.540 zł wg źródeł i działów klasyfi-
kacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w 

wysokości: 6.346.540 zł z podziałem na działy i 
rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 2, z tego:  
a) wydatki bieżące  - 5.548.234 zł 

w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
  - 3.329.578 zł  
dotacje  - 63.000 zł 
wydatki na obsługę długu jednostki  - 15.000 zł 

b) wydatki majątkowe - 798.306 zł, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na działy i 
rozdziały klasyfikacji budżetowej). 

 
§ 3. Deficyt budżetu wynosi - 678.000 zł. Źró-

dłami pokrycia deficytu są przychody budżetu w 
wysokości 778.000 zł i rozchody budżetu w wysoko-
ści 100.000 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane 
według paragrafów określających źródła przychodu 
lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3. 

 
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat 

zobowiązań w kwocie 100.000 zł w celu realizacji 
planowanych kwot rozchodów budżetu i do zacią-
gania długu w kwocie 778.000 zł w celu realizacji 

planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z 
załącznikiem Nr 3. 

 
§ 5. Ustala się wydatki na finansowanie in-

westycji w roku budżetowym w kwocie 798.306 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 
§ 6. Ustala się plan przychodów zakładu bu-

dżetowego w łącznej kwocie 605.600 zł, w tym 
dotacje z budżetu 44.000 zł, oraz wydatków zakła-
du budżetowego w kwocie 605.600 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 5. 

 
§ 7. Ustala się plan przychodów GFOŚ i GW 

w kwocie 20.825 zł i wydatków w kwocie 20.825 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

 
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych jednostce samorządu tery-
torialnego ustawami  
dochody w kwocie  - 598.442 zł  
wydatki w kwocie  - 598.442 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 

 
§ 9. Ustala się dochody i wydatki na zadania 

realizowane na podstawie porozumień z organami 
i administracji rządowej 
dochody w kwocie  - 500 zł 
wydatki w kwocie  - 500 zł 
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 
 

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zada-
nia realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego  
dochody w kwocie  - 6.994 zł  
wydatki w kwocie   - 6.994 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 

 
§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 50.000 zł i wydatki na realizację zadań okre-
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 50.000 zł. 

 
§ 12. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 

48.731 zł. 
 
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zacią-

gnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występują-
cego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. 
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§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do doko-
nywania przeniesień planowanych wydatków w 
ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

 
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do loko-

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

 
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do przeka-

zania uprawnień Kierownikom jednostek organiza-
cyjnych Gminy do dokonywania przeniesień pla-

nowych wydatków między paragrafami wydatków 
z wyjątkiem zwiększeń paragrafu wynagrodzeń. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Mazanka 

 
Załączniki do uchwały Nr VI/29/2003  
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 4 marca 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu 

 
W tym: 

Lp. 
Dział 

klasyfikacji 
Źródło dochodów  

(paragrafy klasyfikacji) Plan  
na 2003 rok 

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 
1. Rolnictwo i łowiec-

two 
 

4.000    
 

 
1. Wpływy z czynszu za dzierżawę pomiesz-

czenia w agronomówce. 4.000    
2. Leśnictwo  2.721    
  1. Dochody z tytułu dzierżawy obwodów. 2.721    

3. Gospodarka miesz-
kaniowa 

 
10.666    

 
 

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 
nieruchomości. 1.166    

 
 

2. Wpływy z czynszu mieszkalnego za wyna-
jem lokali. 9.500    

4. Działalność usługowa  500  500  
 

 
1. Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Woje-

wódzkiego na cmentarze wojenne i groby. 500  500  
5. Administracja publicz-

na 
 

44.344 37.050  6.994 
 

 

1. Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego na realizację bieżących zadań 
administracji rządowej. 37.050 37.050   

 

 

2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samo-
rządu terytorialnego. 6.994    6.994 

 

 

3. Wpływy z różnych opłat tj.: (za czynności 
egzekucyjne, wpływy z tytułu prowizji ZUS 
itp.). 300    

6. Urzędy naczelnych 
organów władzy pań-
stwowej kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 

766 766   
 

 

1. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców w gminie. 766 766   
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1 2 3 4 5 6 7 
7. Dochody od osób 

prawnych, od osób 
fizycznych i od in-
nych jednostek nie 
posiadających osobo-
wości prawnej 

 

1.352.008    
 

 

1. Wpływy podatków i opłat od osób praw-
nych (i innych jednostek organizacyjnych),  
z tego: 

565.797 
   

  - podatek od nieruchomości, 528.303    
  - podatek rolny, 22.260    
  - podatek leśny, 12.981    
  - podatek od środków transportowych, 2.253    
 

 

2. Wpływy z podatków i opłat od osób fi-
zycznych 
z tego: 391.420    

  - podatek od nieruchomości, 24.000    
  - podatek rolny, 287.400    
  - podatek leśny, 6.820    
  - podatek od środków transportowych, 58.500    
  - podatek od spadków i darowizn, 1.900    
  - wpływy z opłaty targowej, 4.800    
  - podatek od czynności cywilnoprawnych, 8.000    
  3. Wpływy z opłaty skarbowej. 11.160    
 

 
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu. 50.000    
  5. Dochody gminy z tytułu udziałów: 333.631    
 

 
- podatku dochodowego od osób fizycz-

nych, 316.291    
 

 
- podatku dochodowego od osób praw-

nych. 17.340    
8. Różne rozliczenia  3.649.625    
 

 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 2.560.875    
 

 
2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla 

gmin. 907.574    
 

 
3. Część rekompensująca subwencji ogólnej 

dla gmin. 181.176    
9. Oświata i wychowanie  19.394    
 

 
1. Wpływy z tytułu czynszu za wynajem 

domów nauczyciela. 2.700    
  2. Wpływ z centralnego ogrzewania. 3.000    
  3. Wpływ dochodów za wynajem sali. 983    
 

 
4. Wpływ dochodu za wynajem autobusu 

szkolnego. 2.400    
  5. Wpływ z tytułu prowizji ZUS. 200    
 

 

6. Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego na sfinansowanie odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
dla nauczycieli, emerytów i rencistów. 10.111    

10. Opieka społeczna  440.695 440.695   
 

 

1. Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej. 22.030 22.030   

 

 

2. Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze 
oraz wydatki na opłacenie składek. 307.760 307.760   

 

 

3. Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego na zasiłki rodzinne i pielęgna-
cyjne. 50.935 50.935   

 

 

4. Dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego na utrzymanie ośrodka po-
mocy społecznej. 59.970 59.970   

11. Edukacyjna Opieka 
Wychowawcza 

 
21.490    

 
 

2. Wpływy z tytułu odpłatności za przedszko-
le i dopłaty do wyżywienia. 20.000    

 
 

3. Dotacja na sfinansowanie odpisu z ZFŚS 
dla nauczycieli i rencistów. 1.490    
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1 2 3 4 5 6 7 
12. Gospodarka Komunal-

na i Ochrona Środo-
wiska 

 

119.931 119.931   
 

 

1. Dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzę-
du Wojewódzkiego na sfinansowanie 
oświetlenia dróg publicznych. 119.931 119.931   

13. Kultura i Ochrona Dzie-
dzictwa Narodowego 

 
2.400    

 
 

1. Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstę-
pu do muzeum, folderów i widokówek. 2.400    

  Ogółem: 5.668.540 598.442 500 6.994 
 

Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku 
 

Lp. Dział 
rozdział 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji 
(cel publiczny) 

1. 9002 Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie 44.000 na wywóz kontenerów 
2. 92195 Stowarzyszenie z terenu gminy 19.000 na promocję gminy 

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki 

 
Symbol Wydatki 

Bieżące 
W tym: Lp. 

Nazwa działu 
i rozdziału Dział Rozdział Ogółem  

6+11 
Razem Wynagrodzenia i 

pochodne 
Dotacje Obsługa  

długu 

Z tyt. 
potrąceń i 
gwarancji 

Majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Wydatki na zadania 
własne 

  5.740.604 4.942.298 3.235.334 63.000 15.000  798.306 

II 

Wydatki na zadania z 
zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań 
zleconych ustawami 

  598.442 598.442 87.250     

III 

Wydatki na zadania re-
alizowane na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

  500 500      

IV 

Wydatki na zadania re-
alizowane na podstawie 
porozumień z innymi 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

  6.994 6.994 6.994     

 Razem   6.346.540 5.548.234 3.329.578 63.000 15.000  798.306 
 

Symbol Wydatki 
Bieżące 

W tym: Lp. 
Nazwa działu 

i rozdziału Dział Rozdział Ogółem  
6+11 

Razem Wynagrodzenia  
i pochodne 

Dotacje Obsługa  
długu 

Z tyt. 
potrąceń i 
gwarancji 

Majątkowe 

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

własne  
 

5.740.604 4.942.298 3.235.334 63.000 15.000  798.306 
1 Rolnictwo i łowiectwo 010  10.700 10.700      
 - Rolnictwo ekologi-

czne  
01018 3.907 3.907      

 - Izby rolnicze  01030 6.193 6.193      
 - Pozostała działalność  01095 600 600      

2 Wytwarzanie i zaopa-
trzenie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę 400 

 

30.000      30.000 
 - Dostarczanie wody  40002 30.000      30.000 

3 Transport i łączność 600  510.606 72.300     438.306 
 - Drogi publiczne gmin-

ne  60016 339.449 61.000     278.449 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 - Pozostała działalność  60095 91.157 11.300     79.857 
 - Drogi publiczne po-

wiatowe  60014 80.000      80.000 
4 Gospodarka mieszka-

niowa 700  14.850 14.850      
 - Gospodarka grun-

tami i nieruchomo-
ściami 

 

70005 14.850 14.850      
5 Działalność usługowa 710  150.300 300     150.000 
 - Cmentarze  71035 300       
 - Plany zagospodaro-

wania przestrzennego  71004 150.000      150.000 
6 Administracja Publiczna 750  1.214.250 1.199.250 874.350    15.000 
 - Urzędy Wojewódzkie  75011 48.250 48.250 48.250     
 - Rady Gmin  75022 68.000 68.000      
 - Urzędy Gmin  75023 1.041.800 1.026.800 802.100    15.000 
 - Pobór podatków, 

opłat i nieopodatko-
wanych należności 

 75047 28.000 28.000 24.000     

 - Pozostała działalność  75095 28.200 28.200      
7 Bezpieczeństwo publi-

czne i ochrona prze-
ciwpożarowa 754  80.600 80.600      

 - Ochotnicze straże po-
żarne  75412 80.600 80.600     

 

8 Obsługa długu publicz-
nego 757  15.000 15.000   15.000   

 - Obsługa papierów 
wartościowych, kre-
dytów z pożyczek 
jedn. samorządu te-
rytorialnego 

 

75702 15.000 15.000   15.000   
9 Różne rozliczenia 758  48.731 48.731      
 - Rezerwy ogólne i 

celowe 
 

75818 48.731 48.731      
10 Oświata i wychowanie 801  3.065.386 2.929.386 2.156.434    136.000 

 - Szkoły podstawowe  80101 1.774.275 1.638.275 1.286.284    136.000 
 - Przedszkola przy szko-

łach podstawowych 
 

80104 85.700 85.700 71.850   
  

 - Gimnazja  80110 777.600 777.600 623.800     
 - Dowożenie uczniów 

do szkół 
 

80113 272.700 272.700 59.700 
    

 - Zespoły ekonomicz-
no-administracyjne 
szkół 

 

80114 127.000 127.000 98.800 

    

 - Dokształcanie i do-
skonalenie nauczy-
cieli 

 

80146 18.000 18.000 16.000 

    

 - Pozostała działalność  80195 10.111 10.111      
11 Ochrona zdrowia 851  50.000 50.000 19.500     

 - Przeciwdziałanie al-
koholizmowi 

 
85154 50.000 50.000 19.500 

    

12 Opieka społeczna 853  65.020 65.020 7.500     
 - Zasiłki i pomoc w 

naturze oraz skład- 
ki na ubezpieczenia 
społeczne 

 

85314 36.000 36.000  

    

 - Dodatki mieszkanio-
we 

 
85315 5.000 5.000  

    

 - Ośrodki pomocy spo-
łecznej 

 
85319 7.500 7.500 7.500 

    

 - Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze 

 

85328 2.000 2.000  

    

 - Pozostała działalność  85395 14.520 14.520      
13 Edukacyjna opieka wy-

chowawcza 854  143.090 143.090 99.800     
 - Przedszkola  85404 141.600 141.600 99.800     
 - Pozostała działalność  85495 1.490 1.490      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 900  213.071 184.071 26.300 44.000   29.000 
 - Gospodarka ścieko-

wa i ochrona wód 
 

90001 29.000      29.000 
 - Gospodarka odpa-

dami 
 

90002 44.000 44.000  44.000    
 - Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 
 

90004 1.770 1.770      
 - Oświetlenie ulic, pla-

ców i dróg 
 

90015 59.801 59.801      
 - Pozostała działalność  90095 78.500 78.500 26.300     

15 Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 921  119.000 119.000 51.450 19.000    

 - Biblioteki  92116 54.500 54.500 41.750     
 - Muzea  92118 24.500 24.500 9.700     
 - Ochrona i konser-

wacja zabytków 
 

92120 15.000 15.000  
    

 - Pozostała działalność  92195 25.000 25.000  19.000    
16 Kultura fizyczna i sport 926  10.000 10.000      

 - Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i 
sportu 

 

92605 10.000 10.000      
II Wydatki na zadania z 

zakresu administracji 
rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami 

 

 598.442 598.442 87.250     
1 Administracja państwo-

wa 750  37.050 37.050 33.150     
 - Urzędy wojewódzkie  75011 37.050 37.050 33.150     

2 Urzędy naczelnych or-
ganów władzy pań-
stwowej, kontroli i 
ochrony prawa i sądów 751 

 

766 766  

    

 - Urzędy naczelnych 
organów władzy pań-
stwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

 

75101 766 766 

     

3 Opieka społeczna 853  440.695 440.695 54.100     
 - Składki na ubezpiecze-

nie zdrowotne opła-
cane za osoby po-
pierające niektóre 
świadczenia z po-
mocy społecznej 

 

85313 22.030 22.030 

     

 - Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz składki 
na ubezpieczenia spo-
łeczne 

 

85314 307.760 307.760  

    

 - Zasiłki rodzinne, pie-
lęgnacyjne i wy-
chowawcze 

 

85316 50.935 50.935  

    

 - Ośrodki pomocy 
społecznej 

 
85319 59.970 59.970 54.100 

    

4 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 900  119.931 119.931  

    

 - Oświetlenie ulic, pla-
ców i dróg  90015 119.931 119.931  

    

III Wydatki na zadania re-
alizowane na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

  

500 500 

     

1 Działalność usługowa 710  500 500      
 - Cmentarze  71035 500 500      

IV Wydatki na zadania re-
alizowane na podstawie 
porozumień z innymi 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

  

6.994 6.994 6.994 

    

1 Administracja publiczna 750  6.994 6.994 6.994     
 - Starostwa powiatowe  75020 6.994 6.994 6.994     
 Ogółem wydatki   6.346.540 5.548.234 3.329.578 63.000 15.000  798.306 
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Załącznik Nr 3  
 

Przychody i rozchody budżetu 
 

Lp. Przychody Kwota 
1. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) 100.000 
2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)  
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) 678.000 
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)  
5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)  
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955). 
 

 Razem przychody 778.000 
 Rozchody  

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992) 100.000 
2. Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)  
3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)  
4. Lokaty (§ 994)  
 Razem rozchody 100.000 

 
Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy Szydłów na lata 2002–2005 

 
Wykonanie Przewidywane wykonanie Lp. Wyszczególnienie 

2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 A. Dochody 5.411 5.480 6.506 5.669 6.042 6.350 
 z tego:       

2 - dochody własne 2.249 1.809 2.197 1.413 1.568 1.680 
3 - subwencja ogólna 2.553 3.053 3.454 3.650 3.769 3.800 
4 - dotacje z budżetu państwa 609 618 855 606 705 720 
5 - dotacje z budżetu j.s.t. - - - - - - 
6 B. Wydatki 5.368 5.436 6.606 6.347 5.602 6.112 
 z tego:       

7 - wydatki bieżące 4.483 4.644 5.017 5.549 5.500 5.600 
8 - wydatki majątkowe 885 792 1.589 798 102 412 
9 C. WYNIK - B) 43 44 -100 -678 440 238 

10 D. FINANSOWANIE       
11 D1 Przychody ogółem: 241 284 100 778 440 238 

 z tego:       
12 1) kredyty bankowe - - 100 678 - - 
13 2) pożyczki - - - - - - 
14 3) spłaty pożyczek udzielonych - - - - - - 
15 4) nadwyżka z lat ubiegłych 241 284 - 100 440 238 
16 5) papiery wartościowe - - - - - - 
17 6) obligacje j.s.t. - - - - - - 
18 7) prywatyzacja majątku j.s.t. - - - - - - 
19 8) wolne środki - - - - - - 
20 D2 Rozchody ogółem: - - - 100 440 238 

 z tego:       
21 1) spłaty kredytów - - - 100 440 238 
22 2) pożyczki udzielone - - - - - - 
23 3) spłaty pożyczek - - - - - - 
24 4) wykup papierów wartościowych - - - - - - 
25 5) wykup obligacji samorządowych - - - - - - 
- 6) inne cele - - - - - - 

27 E1 Dług na koniec okresu - - 100 678 238 - 
 z tego:       

28 1) wyemitowane papiery wartościowe - - - - - - 
29 2) zaciągnięte kredyty - - 100 678 238 - 
30 3) zaciągnięte pożyczki - - - - - - 
31 4) przyjęte depozyty - - - - - - 
32 5) wymagalne zobowiązania - - - - - - 
33 a) jednostek budżetowych - - - - - - 
34 b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów - - - - - - 
35 c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - - - - - - 
36 d) wynikające z innych tytułów - - - - - - 
37 e) pozostałych jednostek organizacyjnych - - - - - - 
38 Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1) % - - 1,54 11,96 3,94 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
39 E2 Zadłużenie w ciągu roku - - - 100 440 238 

 z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym       
40 1) raty kredytów z odsetkami - - - 100 440 238 
41 2) raty pożyczek z odsetkami - - - - - - 

42 3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z na-
leżnymi odsetkami 

- - - - - - 

43 4) wykup papierów wartościowych wyemitowa-
nych przez j.s.t. 

- - - - - - 

44 Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / poz. 1) % - - - 1,76 7,28 3,75 

 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 listopada 

1998r. o finansach publicznych państwowy dług 
publiczny obejmuje zobowiązania sektora finan-
sów publicznych z następujących tytułów: 
1) wyemitowanych papierów wartościowych 

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

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

udzielonych poręczeń i gwarancji oraz in-
nych tytułów. 

Przepis art. 114 o finansach publicznych stanowi, 
że łączna kwota długu jednostki samorządu teryto-
rialnego na koniec roku budżetowego nie może 
przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w tym 
roku budżetowym. 

 
Załącznik Nr 4 

 
Wydatki na inwestycje roczne - 2003r. 

 
Wysokość wydatków roku budżetowego 2003 

Lp. Zadanie  
inwestycyjne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program 

Dział Rozdział 
Łączne  
nakłady 

finansowe 
dochody 
własne 

dotacje kredyty i 
pożyczki 

środki z 
innych 
źródeł 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Budowa nawierzchni ulicy 

Górki Gmina 600 60016 78 449,00 78 449,00 
    

2 Budowa nawierzchni od-
cinka drogi w Brzezinach Gmina 600 60016 200 000,00 200 000,00 

    

3 Przebudowa budynku Szko-
ły Podstawowej w Szy-
dłowie Gmina 801 80101 136 000,00 136 000,00 

    

4 Miejscowy plan zagospo-
darowania gminy Gmina 710 71035 150 000,00 150 000,00 

    

5 Budowa chodnika utwar-
dzonego na ul. Kieleckiej  
(współfinansowanie ze 
ŚZDW) Gmina 600 60095 79 857,00 79 857,00 

    

6 Dokumentacja technicz-
na kanalizacji sanitarnej 
miejscowości Grabki Duże Gmina 900 90001 29 000,00 29 000,00 

    

7 Zakup komputerów Gmina 750 75023 15 000,00 15 000,00     
8 Przebudowa odcinka wo-

dociągu - Szydłów - Tu-
czępy - ul. Kazimierza 
Wielkiego Gmina 400 40002 30 000,00 30 000,00 

    

9 Budowa drogi powiato-
wej Gacki - Mokre (współ-
finansowanie ze Staro-
stwem Powiatowym w 
Staszowie) Gmina 600 60014 40 000,00 40 000,00 

    

10 Budowa drogi powiato-
wej Potok - Brzeziny 
(współfinansowanie ze 
Starostwem Powiatowym 
w Staszowie) Gmina 600 60014 40 000,00 40 000,00 

    

 Razem    798 306,00 798 306,00     
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Załącznik Nr 5 
 

Zakład komunalny 
 

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 
wynagrodzenia i 

składki  
naliczane od 
wynagrodzeń 

Wydatki 
inwestycyjne 

Wpłata do 
budżetu 

Stan środków 
obrotowych na 

31.12.2002r. 

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

400/40002  512.600   444.700 147.000 9.300   
700/70002  -   - - -   
710/71095  -   - - -   
900/90001  32.000 w tym  51.200 20.900 -   

1. Zakład Go-
spodarki 
Komunalnej 

900/90003  61.000 44.000  109.700 47.100 -   
Razem   605.600 44.000  605.600 215.300 9.300   

          
400/40002  - -  - - -   

2. Zakład 

700/70002  - -  - - -   
Razem   - -  - - -   

 
Załącznik Nr 6  

 
Plan dochodów i wydatków funduszy celowych 

 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Stan 
na początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan 
na koniec roku 

1. 900/90011 Gminny Fundusz Ochro-
ny Środowiska 

16.825 4.000 20.825 - 

 
 

815 
 

UCHWAŁA Nr VI/31/2003 
RADY GMINY SZYDŁÓW 

 
z dnia 4 marca 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2003 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i 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. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i 
Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy Szydłów uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się dla Gminy Szydłów na rok 
2003 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w brzmieniu załącz-
nika Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

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

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

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. Mazanka 
 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/31/2003  
Rady Gminy Szydłów  
z dnia 4 marca 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 

 
I. Wstęp 

 
Art. 11. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 paź-
dziernika 1982r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984r.  
Nr 34, poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989r. 
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Nr 35, poz. 192, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, 
poz. 431, z 1991r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 
1993r. Nr 40, poz. 184, z 1996r. Nr 127, poz. 593, z 
1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, 
poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 160, poz. 

działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 
przeciwdziałania powstaniu i usuwanie następstw 
nadużywania alkoholu a także wspierania działal-
ności w tym zakresie organizacji społecznych i 
zakładów pracy. 

1063, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 
2001r. Nr 60, poz. 610) stanowi, że organy władzy i 
administracji państwowej są obowiązane do po-
dejmowania działań zmierzających do ogranicze-
nia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 
struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania 
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 
w zakresie sposobu spożywania tych napojów, 

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę że 
szkodliwości nadmiernego spożywania napojów 
alkoholowych. Taki stan rzeczy obserwujemy prak-
tycznie codziennie. Z tego taż powodu należy łożyć 
odpowiednie środki finansowe na profilaktykę i 
edukację oraz zapewnić odpowiedni wachlarz roz-
rywek sportowo-rekreacyjnych, które stanowią 
doskonałą alternatywę dla spożywania alkoholi. 

 
II. Najważniejsze problemy alkoholowe 

 
1. Szkody występujące u osób pijących. 

Szkody występujące u osób pijących to: 
- samoniszczenie osób uzależnionych od al-

koholu, 
- uszkodzenie zdrowia u osób nadmiernie pi-

jących, 
- nadumieralność w młodszych przedziałach 

wiekowych. 
Spożywanie alkoholu może być przyczyną 
śmiertelnego zatrucia. Wywołuje wiele wypad-
ków ze skutkami śmiertelnymi bądź trwałego 
kale st jednym z czynników prowadzą-ctwa. Je
cych do samobójstw. Utrudnia i opóźnia pro-
ces zowania i leczenia wielu niebez-diagno
piecznych chorób. 

2. Szk ące u członków rodzin alkoho-ody występuj
lików. 
Występują one u około 3 mln. osób dorosłych i 
dzieci, obejmują przede wszystkim schorzenia 
psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne 
spowodowane chronicznym stresem oraz de-
moralizacją. 
Rodziny współuzależniają się od alkoholików. 
Prowadzi to do ubóstwa i obniżenia szans 
osiągnięcia kariery zawodowej. 

3. Alkoholowa demoralizacja środowiska pracy. 
Obejmuje przede wszystkim absencję, wypadki 
i obniżenie wydajności pracy. Spożycie alkoho-
lu w miejscu pracy w ostatnich latach zmniej-

szyło się ale obserwuje się dużo większą pato-
logizację alkoholową wśród bezrobotnych. 

4. Naruszanie prawa i porządku przez osoby nie-
trzeźwe. 
Do najważniejszych problemów należą: 
- wpływ nietrzeźwych na popełnianie prze-

stępstw oraz na zjawisko recydywy, 
- przemoc w rodzinach alkoholików, 
- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeź-

wym, 
- alkoholowe zaburzenia zachowania w 

miejscach publicznych. 
5. kturze Niekorzystne społeczne zmiany w stru

sp życia na ojów alkoholow ch. o p y
- mniejszy odsetek abstynentów, 
- spadek wieku osoby pierwszego kontaktu z 

alkoholem. Najczęściej pierwszy kontakt z 
alkoholem ma miejsce u osób (dzieci) mię-
dzy 11 a 14 rokiem życia. 

- lu przez kobiety, a Wzrost spożycia alkoho
nawet przez kobiety będące w ciąży. 

6. tem alkoho-Naruszenie prawa związane z obro
lem. 
- nielegalny import i sprzedaż napojów al-

koholowych, sprzedaż alkoholu osobom 
nieletnim i nietrzeźwym, 

- agowanie napo-promocja, reklama i prop
jów alkoholowych. 

 
III. Zadania własne Gminy Szydłów 

 
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 41) 
nakłada na Gminę Szydłów obowiązek realizowa-
nia - jako zadania własnego gminy - następujących 
przedsięwzięć: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycz-

nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, poprzez utworzenie do końca I-go 
półrocza 2003r. KLUBU ABSTYNENTA a w 
przyszłości Grupy samopomocowej AA w ra-

mach uczestnictwa w meetingach Ruchu AA. 
2. Udz órych występują ielanie rodzinom, w kt

problemy alkoholowe pomocy psychospołecz-
nej, prawnej i materialnej, a w szczególności 
pomocy przed przemocą w rodzinie poprzez 
utworzenie Punktu Konsultacyjnego z wyko-
rzystaniem terapeuty raz w tygodniu od kwiet-
nia 2003r. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności in-
formacyjnej i edukacyjnej w szczególności 
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wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i 
gimnazjum i utworzenie Gminnego Ogniska 
Wychowawczego i 8 placówek od 1 kwietnia 
2003r. 

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży. 

5.  Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenia
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia na miejscu lub poza miej-
scem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania 
zasad obrotu tymi napojami. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naru-

szeniem przepisów określonych w art  131 i 15 .
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi. 

7. Współpraca z instytucjami, zakładami pracy, 
stowarzyszeniami, szkołami, Policją, Gminnym 
Klubem Sportowym w Szydłowie, Towarzy-
stwem Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, Towa-
rzystwem Strzeleckim i osobami fizycznymi, 
służąca rozwiązywaniu problemów alkoholo-
wych. 

 
IV. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz metod ich osiągania 
 

Podstawowym celem programu jest zapo-
bieganie powstaniu nowych problemów alkoho-
lowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktu-
alni ępują oraz zwiększenie zasobów nie-e wyst
zbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi pro-
blemami. 

 
Cele szczegółowe 
1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego 

przez młodzież.  
Metody 
- ograniczenie możliwości zakupu i spoży-

wania alkoholu przez nieletnich,  
- ograniczenie działań promujących picie al-

koholu przez młodzież,  
- interwencje profilaktyczne wobec grupy 

podwyższonego r zyka (dzieci z rodzin al-y
koholików), 

- edukacje rodziców, wychowawców w za-
kresie pomagania młodzieży w utrzymaniu 
abstynencji. 

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uza-
leżnień. 
Metody 
- uczenie wczesnego rozpoznawania sygna-

łów wskazujących na rozwijanie się proce-
su uzależnienia, 

- uczenia osobistych umiejętności kontrolo-
wania rozmiarów i wzorów picia,  

- zwiększenie skuteczności interwencji wo-
bec zaburzeń zachowania wynikających z 
nadmiernego picia. 

3. Zmniejszenia dolegliwości alkoholowych, za-
burzeń życia rodzinnego (przemocy i zanie-
dbań). 
Metody 
- zwiększenie dostępności i skuteczności 

zorganizowanych form pomocy psycholo-
gicznej, prawnej i społecznej dla członków 
tych rodzin,  

- nicjowanie i wspieranie środowiskowych 
grup społecznych obrony przed przemocą. 

4. anie postaw społecznych ważnych dla Promow
profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych.  
Metody 
- wdrażanie do życia społecznego postaw 

wspomagających racjonalną kontrolę nad 
obecnością alkoholu w życiu codziennym, 

- budowanie akceptacji społecznej dla nie-
zbędnych decyzji, które częściowo ograni-
czają i n jszają swobodę konsumpcji zm ie  
alkoholu, 

- propagowanie abstynencji lub powścią-
gliwości i samoograniczenia spożycia al-
koholu jako wzorów postępowania specy-
ficznych grup społecznych o wysokim pre-
stiżu. 

 
V. Źródła finansowania 

 
Środki na realizację gminnego programu 

pochodzić powinny z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Art. 182 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi jednoznacznie stanowi iż „dochody z 

opł za -at  wydanie na podstawie art. 18 lub 181 ze
zwolenia oraz dochody z opłat określonych w  
art. 1111 mogą być wykorzystywane jedynie na 
realizację gminnych programów profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych”. 

 
VI. Gminna Komisja Rozwi koholowych w Szydłowie ązywania Problemów Al

 
1. Zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Szydłowie powo-
łanej przez Wójta Gminy Szydłów jest inicjo-
wanie i realizacja działań określonych w mniej-
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szym programie, oraz podejmowanie czynno-
ści zmierzających do orzeczenia o zastosowa-
niu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w  zakładzie 
lecznictwa odwykowego. 

2. Merytoryczna działalność Komisji prowadzona 
jest przez Koordynatora Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Szy-
dłowie oraz placówki  w niektórych sołectwach 
Gminy Szydłów, poprzez udostępnianie w tych 
jednostkach dzieciom i młodzieży sprzętu spor-
towego i rekreacyjnego. 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych może także organizować lub 
wspierać działania profilaktyczne polegające 
na organizowaniu lokalnych imprez profilak-
tycznych o charakterze rozrywkowym, sporto-
wym, itp. dla dzieci i młodzieży, nie tylko od-

bywających się bez udziału alkoholu, ale w 
szczególny sposób eksponujących ten fakt. 

4. Komicja działa na posiedzeniach zwoływanych 
w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Ko-
misji - Wójta Gminy Szydłów. 

5. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za udział w pracy 
komisji otrzymują wynagrodzenie w formie ry-
czałtu w wysokości 100 zł za każde posiedze-
nie. 

6. Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za pracę meryto-
ryczną otrzymuje wynagrodzenie w formie ry-
czałtu w kwocie 300 zł brutto miesięcznie. 

7. Dokumentacja z działalności Komisji jest kom-
pletowana i przechowywana przez koordynato-
ra Komisji. 

 
VII. Szczegółowe cele i zadania stanowi preliminarz wydatków na 2003 rok, który jest załącznikiem  

do niniejszego programu 
 

ego P
 Alkoholo

VIII. Korzyści płynące z realizacji Gminn
Problemów

rogramu Profilaktyki i Rozwiązywania  
wych 

 
Skuteczna realizacja programu może przy-

nieść wymierne korzyści w takiej sferze jak: 
- zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną, 
- wzrost wydajności pracy wśród osób zatrud-

nionych, 
- zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną, 
- poprawa sytuacji rodzinnych, 

- spadek przestępczości w związku z nadużywa-
niem alkoholu, 

- spadek ilości przestępstw i przemocy w rodzi-
nie, 

- zwiększenie świadomości o chorobie alkoho-
lowej i jej skutkach wśród młodzieży. 
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