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ROZPORZĄDZENIE Nr 11/2003 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 17 kwietnia 2003r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody. 

 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. 
U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 
2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 
558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688) oraz art. 13 
ust. 1 pkt 6 lit. a, art. 28 i art. 32 ustawy z dnia  
16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 
110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 i z 2002r. Nr 130, 
poz. 1112) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 13/93 Wojewody 
Kieleckiego z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie 
uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 
1994r. Nr 1, poz. 1) w § 1 skreśla się pkt 11. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. 
 

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

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

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2003 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 17 kwietnia 2003r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. 

 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerw-

ca 1998r. o administracji rządowej w wojewódz-
twie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 
1407 oraz z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, 
Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688) 
oraz art. 26a i art. 32 ustawy z dnia 16 października 
1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r.  
Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,  
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 i z 2002r. Nr 130,  
poz. 1112) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 54/2002 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2002r. w 
sprawie Przedborskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 165, poz. 2055) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) w § 1: 

a) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako 
ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Powierzchnia Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego w granicach wojewódz-
twa świętokrzyskiego wynosi 9165,1 ha”, 

2) w § 2 skreśla się pkt 1 i pkt 8. 
 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. 

 
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 13/2003 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 17 kwietnia 2003r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerw-

ca 1998r. o administracji rządowej w wojewódz-
twie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128,  
poz. 1407 oraz z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, 
poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, 
poz. 1688) oraz art. 26a i art. 32 ustawy z dnia  
16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085,  
Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 i z 2002r.  
Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 55/2002 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2002r. w spra-
wie wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 165, poz. 
2056) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 po wyrazach „Przedborskiego Par-
ku Krajobrazowego” kropkę zastępuje się prze-
cinkiem i dodaje się wyrazy: „w części położo-
nej w granicach województwa świętokrzyskie-
go, o powierzchni 13 048,6 ha”,  

2) w § 2 skreśla się pkt 1. 
 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. 

 
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 
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UCHWAŁA Nr 34/IV/03 
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH 

 
z dnia 7 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  
późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chęci-
nach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uc wala się minny Program Profilak-h G
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2003 wraz  haromonogramem działań   z  w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 
roku.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Kostecki 
 

 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 79  3544  Poz. 829  
 

Załącznik do uchwały Nr 34/IV/03 
Rady Miejskiej w Chęcinach 
z dnia 7 marca 2003r. 

 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Chęciny w roku 2003 

 
Wprowadzenie 

 
Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-

ciwdziałaniu Alkoholizmowi nakłada na gminy 
obowiązek olowania problemów alkoholo-kontr
wych, w rozumieniu szerszym niż tylko przyzna-
wanie lub cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz kierowanie n  leczenie dobro-a
wolne bądź przymusowe. 

Ważnym em samorz erytorialne-zadani ądu t
go wynikającym z ustawy jest zadbanie o dostęp-
ność terapii uzależnienia od alkoholu i współuza-
leżnienia dla mieszkańców gminy. Zależy od tego 
skuteczność ych działań dejmow ych na inn po an
rzecz osób z problemem alkoholowym i członków 
ich rodzin. 

Ustawa mówi o realnych zadaniach odno-
szących się do profilaktyki i terapii realizowanych z 
funduszy pozyskiwanych za opłaty z zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu. 

Aby mina mogła sprostać tym zadaniom, nie-G
zbędne jest praco nie „diagnozy problemów  o wa ” 
związanych ze spożyciem alkoholu, odnoszących 
się tak do zachowań przyjętych jako tzw. normal-
ne, jak do zjawisk chorobowych - uzależnienie od 
alkoholu i współistniejących z nim społecznych 
zjawisk patologicznych (np. przemoc). 
Ustawa mówi o zadaniach w obszarze terapii od-
nosząc ją tak do jednostki uzależnionej, jak rodziny 
i poszczególnych jej członków. 
Opracowanie poniższe jest prezentacją aktualnych 
problemów związanych ze spożyciem alkoholu na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny. 

Opracowanie jest także próbą odpowiedzi na 
pytanie: jakie zadania może podjąć Gmina w roku 
2003 i latach następnych, aby przeciwdziałać de-
strukcyjnym skutkom obecności alkoholu w życiu 
społecznym? 

 
Etapy pracy 

 
1. Monitorowanie problemów alkoholowych na 

terenie gminy i miasta. 
a) Źródła informacji: 

- Policja, 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej Chęcinach, 
- Urząd Gminy i Miasta Chęciny, 
- Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe 

na terenie Gminy i Miasta Chęciny. 

2. Diagnoza problemów. 
3. Opracowanie założeń działań długofalowych. 
4. Opracowanie Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych na 2003r. 
oraz zadań wraz z harmonogramem wydatków 
wynikających z programu. 

 

 
Podstawowe cele działań na rok 2003 i lata następne 

 
1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego 

przez młodzież. 
Metody: 
- ograniczenie możliwości zakupu i spożycia 

przez niepełnoletnich, 
- wdrażanie n woczesnych programów pro-o

filaktycznych i metod uczenia postaw i 
umiejętności użących zdrowemu i trzeź-sł
wemu życiu, 

- interwencje profilaktyczne wobec grup 
podwyższonego ryzyka, 

- edukacja odziców i wychowawców w za-r
kresie pomagania młodzieży w utrzymaniu 
abstynencji. 

2. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia 
spowodowanych nadużywaniem alkoholu. 
Metody: 
- wprowadzenie do podstawowej opieki 

zdrowotnej  także do i stytu ji związa-(a n c
nych z edukacją i kształceniem) metod 
wczesne  diagnozowa zagrożeń zdro-go nia 
wotnych związanych z piciem oraz inter-
wencji, 

- edukacja społeczna na temat sytuacji i 
czynników r yka ora posob  zapobie-yz z s ów
gania zagrożeniom alkoholowym. 

3. Zmniejszenie ilości dolegliwości alkoholowych 
zaburzeń cia rodzinnego (przemocy, zanie-ży
dbań). 
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Metody: 
- zwiększenie skuteczności interwencji prawno-

administracyjnych wobec przemocy i innych 
zaburzeń f onowania rodziny odowa-unkcj , pow
nych przez picie alkoholu, 

- zwiększenie stępności i skuteczności zorga-do
nizowanych form cy psychologicznej i pomo
społecznej dla członków tycz rodzin. 

 

4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla 
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 dostępność i zmniejszają swobodę 
konsumpcji alkoholu. 

 
Raport 

 
Gmina i Miasto Chęciny liczy ogółem: 14.748 lud-
ności. Stopa bezrobocia kształtuje się w granicach: 
16 %. Ilość punktów sprzedaży alkoholu: 180. 
Lecznictwo: Na terenie Gminy jest Wojewódzki 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy 
i Chorób Płuc - Szpital Czerwona Góra. 
Nie ma stacjonarnego Oddziału Odwykowego, 
Izby Wytrzeźwień. 
Działa Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, 2 Grupy AA, Grupa Al.-Anon, 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Świetlica 
Socjoterapeutyczna. 
Szkolnictwo: Na terenie Miasta i Gminy znajduje 
się 11 szkół podstawowych, 3 Gimnazja, 2 Zespoły 
Szkół Ponadpodstawowych oraz 1 Przedszkole. 
Kultura: Na terenie Gminy i Miasta działa Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach ze Świetlicą 
Miejską w Czerwonej Górze, Biblioteka Publiczna 
w Chęcinach z filią w Łukowej. 

 
Wnioski 

 
1. W Gminie Chęciny możemy zaobserwować 

obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. Coraz 
poważniejszym problemem są również poja-
wiające się narkotyki oraz p emo  wśród rz c
młodzieży. 

2.  nie przestrzegają Ustawy o Wy-Sprzedawcy
chowaniu w rzeź ości - dzieci nabywają l-T w a
kohol. Osoby nietrzeźwe również mogą kupić 
alkohol bez problemów. 

3.  jest brak poczucia Zatrważającym zjawiskiem
bezpieczeństwa (w każdej grupie wiekowej) w 
okolicach miejsc, gdzie handluje się alkoholem. 

4. Patologia społeczna występuje w wielu rodzi-
nach w Gminie, o czym świadczą in ormacje z f
Miejsko-Gminnego Ośrodka Społecz-Pomocy 
nej i Policji. 

5. iązane jest zjawi-Ze spożywaniem alkoholu zw
sko zależnienia alk holu, które powoduje   u o :

- szkody w obszarze zdrowia i szkody psy-
chospołeczne u osób pijących, prowadzące 
w konsekwencji do samozniszczenia osób 
uzależnionych od alkoholu, 

- uszkodzenia w szeroko pojętym rozwoju 
psychicznym, fizycznym i społecznym u pi-
jącej młodzieży, 

- tologię życia rodzinnego i spo-głęboką pa
łecznego. 

Niepokojącym zjawiskiem jest statystycznie 
duża grupa osób nadużywających alkoholu, które 
są uzależnione. Wbrew potocznym opiniom to 
właśnie ta grupa osób jest sprawcami większości 
problemów alkoholowych, tzn.: awantur i przemo-
cy w rodzinach, wypadków drogowych, prze-
stępstw popełnianych pod wpływem alkoholu itp. 

Przytoczone wnioski w pełni uzasadniają ko-
nieczność podjęcia poniższych działań w roku 2003 
i w latach następnych. 

 
Zadan nnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ia wraz z harmonogramem wydatków Gmi

w Chęcinach na rok 2003 
 

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

 
1. Szkolenie dla członków GKRPA, osób prowa-

dzących Grupy AA, AL. - Anon.  4.000,00 zł 
2. Finansowanie kosztów bieżących wynikających 

z funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycz-

nej w Chęcinach (umowa o pracę, pochodne)  
  23.222,00 zł 

3. Utworzenie Świetlic Socjoterapeutycznych na 
terenie gminy i miasta Chęciny (umowy - zle-
cenie)  6.000,00 zł 
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II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, przemoc, pomocy społecznej, 
psychologicznej i prawnej 

 
1. Zakup odzieży i pomocy dydaktycznych dla 

dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych pa-
tologią, jak również z rodzin najbiedniejszych 
   7.000,00 zł 

2. Dopłaty do stołówek szkolnych dla dzieci po-
chodzących z rodzin patologicznych  
   7.000,00 zł 

3. Współpraca z policją, MGOPS, pedagogiem i 
nauczycielami szkolnymi w zakresie profilakty-
ki uzależnień. 

 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej w szczególności 

dla dzieci i młodzieży 
 

1. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej (w tym zakup artykułów papierniczych, 
chemicznych oraz spożywczych, doposażenie) 
   3.549,00 zł 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej (nar-
komania, alkoholizm oraz przemoc) w szkołach 
z terenu gminy i miasta (programy, spektakle) 
   15.000,00 zł 

3. Kontynuacja Międzygminnego Spotkania Inte-
gracyjnego Rodzin pt. „Bawmy się bez alkoho-
lu i narkotyków”  7.000,00 zł 

4. Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka 
dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z 
terenu gminy i miasta  6.000,00 zł 

5. Zorganizowanie spotkania mikołajkowego dla 
dzieci i młodzieży pochodzących z terenu gmi-
ny i miasta (ok. 100 osób, poczęstunek, kon-
kursy - nagrody, zakup paczek, transport) 
   6.000,00 zł 

6. Stypendium dla osób z terenu gminy i miasta 
w kwocie 200 zł miesięcznie przez okres 1 roku 
kalendarzowego  10.000,00 zł 

7. Dofinansowanie działalności sportowo-rekrea-
cyjnej oraz profilaktycznej dla dzieci i młodzie-
ży pochodzącej z rodzin patologicznych i bied-
nych (konkursy, turnieje, obozy sportowe, wy-
jazdy związane z zawodami, umowa - zlecenie) 
 4.000,00 zł 

8. Dofinansowanie działalności sportowo-rekrea-
cyjnej w ramach zadań profilaktycznych pro-

wadzonych przez K.S. „PIAST” Chęciny (dofi-
nansowanie do obozów, wyjazdów związanych 
z meczami oraz zakup sprzętu sportowego)  
   2.000,00 zł 

9. Dofinansowanie działalności sportowo-rekrea-
cyjnej w ramach zadań profilaktycznych pro-
wadzonych przez L. K. S. „ZNICZ” Podzamcze 
(dofinansowanie do obozów, wyjazdów zwią-
zanych z bieżącą działalnością oraz zakup 
sprzętu sportowego)  2.000,00 zł 

10. Dofinansowanie działalności sportowo-rekrea-
cyjnej w ramach zadań profilaktycznych pro-
wadzonych przez K. S. „ŚWIT” Wolica (dofi-
nansowanie do obozów, wyjazdów związanych 
z bieżącą działalnością oraz zakup sprzętu 
sportowego)  2.000,00 zł 

11. Dofinansowanie działalności kulturalno-rekrea-
cyjnej w ramach zadań profilaktycznych pro-
wadzoną przez Drużynę Rycerską Zamku Chę-
cińskiego z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z 
rodzin patologicznych (dofinansowanie do wy-
jazdów i innych działań związanych z bieżącą 
działalnością)  3.000,00 zł 

12. Wyjazd osób uzależnionych i współuzależnio-
nych od alkoholu na pielgrzymkę europejską 
do Lichenia  1.800 zł 

13. Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i 
młodzieży pochodzących z rodzin patologicz-
nych z terenu gminy i miasta  17.000,00 zł. 

 
IV. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

 
1. Prowadzenie wspólnie z Policją kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (przejazdy) 2.000,00 zł. 

 
V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu  

problemów alkoholowych 
 
1. Finansowanie kosztów bieżących wynikających 

z funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego 
(umowa - zlecenie)  6.000,00 zł 

2. Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Kielcach 
na podstawie umowy z Urzędem Miejskim w 
Kielcach  9.000,00 zł 

3. Prenumerata czasopism oraz zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych oraz książek  
  716,00 zł. 
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VI. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych 

 
1. Wynagrodzenie dla członków GKRPA w kwocie 

110 zł (brutto) 1 os/ 1 posiedzenie  10.000,00 zł 
2. lekarza bie  prz rowOpłaty dla głego za ep adze-

nie badań i wydawanie opinii sądowo-
ps zależnienia ychiatrycznych w przedmiocie u
od alkoholu 2.500,00 zł 

3. Zakup znaczków pocztowych  1.300,00 zł 
4. ży joKoszty podró  kra wych (delegacje)  500,00 zł 
5. komputera wraz z oprzyrzZakup ądowaniem 

   5.000,00 zł. 

 
VII. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności świetlicy socjoterapeutycznej 

 
1. Opłaty za energię w świetlicy socjoterapeu-

tycznej  5.000,00 zł 
2. y telefo ne prowOpłata za rozmow nicz adzone w 

MGOK-u  400,00 zł 

3. Najem sali dla potrzeb świetlicy socjoterapeu-
tycznej w M-GOKu (250,00 zł z VAT x 12 m-cy)  
  3.000,00 zł 

4. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności 
GKRPA  1.000,00 zł. 

 
 

P  wydatków G innej Komisji Rolan m związywania Problemów Alkoholowych  
na rok 20

 
03 

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki Uzasa nien  d ie
851   Ochrona zdrowia 172.987,00 zł 172.987,00 zł Wpływy za korzystanie z z zwole  na sprze-e ń

daż napojów alkoholowych 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 172.987,00 zł  
  4010 Wynagrodzenie osobowe pra-

cowników 
- 16.224,00 zł Etat 

 
 

 
 

4040 
 

Dodatkowe wynagrodzenie rocz-
ne 

- 1.326,00 zł  
 

  4110 Składki ie spo-na ubezpieczen
łeczne 

- 4.550,00 zł  

  4120 Składki na fundusz pracy - 445,00 zł  
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
- 677,00 zł  

  4210 Zakup materiałów i wyposa-
żenia 

- 23.465,00 ł z - zakup odzieży i omocy dydakt. dlap  
dzieci z rodz. patol. - 7.000,00 zł; 

      - prowadzenie zajęć w Świetl. Socjoter. 
(zakup rt. spoż., ie ., chemiczn.,a pap rn  
do saże 9,0po nie) - 3.54 0 zł; 

      - zorganizowanie festynu z okazji Dnia 
Dziecka (nagrody, poczęstunek) - 
2.000,00 zł; 

      - ie mik  z rodzspotkan ołajkowe dla dzieci . 
patol. z t nu gm y (poczęstun na-ere in ek, 
grody) - 5.200,00 zł; 

      - zakup nagród biorących dla dzieci biorą-
cych udział w konkursach profilaktycznych, 
zawodach sportowych - 2.000,00 zł; 

      - prowadzenie kontrol któw sprzedażyi pun  
napojów alkoholowych wspólnie z Poli-
cją (przejazdy) - 2.000,00 zł 

      - prenumerata czasopism, zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych oraz książek -
716,00 zł; 

      - inne sprawy wynikające z bieżącej działalno-
ści GKRPA i świetl. Socjoter. - 1.000,00 zł. 

  4300 Zakup usług pozostałych 87.800,00 zł - szkolenie dla członków GKRPA, Grup AA, 
Al.-anon - 4.000,00 zł; 

    

- 

 - utworz. Świetlic Socjoterap. - 6.000,00 zł; 
      - dopłaty do stołówek szkoln. dla dzieci 

pochodz. z rodz. patolog. - 7.000,00 zł; 
      - prowadzenie działaln. profilakt. w szkołach 

na terenie gminy i miasta - 15.000,00 zł; 
      - kontynuacja Międzygm. Spotk. Rodzin. -

7.000.00 zł; 
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      - transport dzieci biorących udział w spotk. 
Mikołajkowym poch. z rodz. patol. ze 
szkół - 800,00 zł; 

      - zorganizowanie festynu z okazji dnia 
dziecka - 4.000,00 zł; 

      - dofinansowanie działaln. sportowo-
rekreac. oraz profilakt. dla dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy i miasta poch. z 
rodz. patol. (obozy, wyjazdy, turnieje) -
2.000,00 zł 

      - wyjazd osób uzależnionych i ich rodzin 
na europejską pielgrzymkę do Lichenia - 
1.800,00 zł; 

      - zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i 
młodzieży poch. z rodz. patol. - 17.000,00 zł; 

      - finansowanie kosztów bieżących wynika-
jących z funkcjonowania Punktu Konsul-
tacyjnego (umowa - zlecenie) - 6.000,00 zł; 

      - wynagrodzenie dla członków GKRPA -
10.000,00 zł;  

- opłaty dla lekarza biegłego za przepro-
wadz. badań i wydanie opinii sądowo- 
psychiatr. w przedmiocie uzależn. od 
alkoholu - 2.500,00 zł; 

      - zakup znaczków pocztowych - 1.300,00 zł; 
      - opłaty za abonament i rozmowy telefo-

niczne w M-GOKU-u - 400,00 zł; 
      - sprawy różne wynikające z bieżącej 

działaln świetl. socjoterapeut. (w tym na-
jem sali - 3.000,00 zł) 

  3240  - 10.000,00 zł Stypendium dla osób z terenu gminy i miasta 
pochodzących z rodzin patolog. i biednych 
200 zł/os. x 10 m-cy 

  4410 Koszty podróży krajowych - 500,00 zł  
  4260 Zakup energii - 5.000,00 zł Opłaty za energię w świetlicy 
  2580 Dotacje do klubów sporto-

wych i innych 
- 9.000,00 zł Dofinansowanie działalności sportowej w 

ramach zadań profilaktycznych z dziećmi i 
młodzieżą z terenu gminy i miasta prowadzo-
nej przez: 
- K.S. „PIAST” - 2.000,00 zł;  
- K.S. „ZNICZ” - 2.000,00 zł;  
- K.S. „ŚWIT” - 2.000,00 zł;  
- Drużyna Rycerstwa Zamku Chęcińskiego -

3.000,00 zł 
  6060 Zakup komputera wraz z 

oprzyrządowaniem 
- 5.000,00 zł  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  2310 Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu tery-
torialnego. 

- 9.000,00 zł Izba Wytrzeźwień 
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UCHWAŁA Nr 60/IV/03 
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH 

 
z dnia 7 marca 2003r. 

 
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Chęciny miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 
 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 
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ust. 1, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następujące zasady usytu-
owania na terenie Gminy i Miasta Chęciny miejsc 
spr wania napojów alkoholzedaży i poda owych. 
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alko-

holowych nie mogą być usytuowane na tere-
nach i obiektach objętych ustawowym zaka-
zem spr aży, oży ia napo-zed  podawania i sp wan
jów alkoholowych zg 4 ustawy z odnie z art. 1
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości olizmowi  i przeciwdziałaniu alkoh
(Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszy-
mi zmianami). 

2. Sprzedaż napojów alkoholowych może odby-
wać się w punktach sprzedaży oddalonych co 
najmniej o 50 m od przedszkola, szkoły, pla-
cówek oświatowo-wychowawczych, opiekuń-
czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz 
kościołów. 

3 dległość, o k ór . 2 liczona . O t ej mowa w ust jest 
wed ii d jś  cią-ług lin o cia do punktu sprzedaży
giem mu  drz cio-ko nikacji pieszej od wi wejś
wych obiektów, drzwi wejścio-budynków do 
wych nktupu  sprzedaży. 

4. W okresie od 1 kwietnia do 30 października 
dopuszcza się podawanie napójów alkoholo-
wych na tarasach i ogródkach letnich przy ist-
niejących punktach sprzedaży naczonych  przez
do spożycia napojów alkoholowych w miejscu 
sprzedaży. 

 
§ 2. Sprzedaż napojów alkoholowych w ra-

mach jednorazowych zezwoleń może być prowa-
dzona w Remizach Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz w miejscach organizowanych imprez kultural-
no-rekreacyjnych w punktach do tego wyznaczo-
nych z zachowaniem warunków określonych w § 1. 
 

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

§ 4. T /III/93 Rady raci moc uchwała Nr 41
Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 sierpnia 1993r. w 
sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży na-
pojów alkoholowych na terenie gminy i miasta 
Chęciny. 
 

§ 5. Uchwała wcho po upływie  dzi w życie 
14 U dni od ogłoszenia w Dzienniku rzędowym 
W aojewództw  Świętokrzyskiego.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Kostecki 
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UCHWAŁA Nr 61/IV/03 
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH 

 
z dnia 7 marca 2003r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 48/XXII/02 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 czerwca 

2002 roku dotyczącej określenia warunków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
przysługującego osobom fizycznym w pra o ław  w sności. 

 
Na podstawie 4a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 usta-art. 

wy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczystego przysługującego oso-
bom fizycznym w rawo własności (Dz. U. z 2001r.  p
Nr 120, poz. 1299) Rada Miejska w Chęcinach 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1.1. W uchwale Nr 48/XXII/02 Rady Miej-
skiej w Ch cinach  dn. 24.06.02r. w sprawie okre-ę  z
ślenia warunków przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego przysługującego osobom fizycz-
nym w prawo własności wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) w § 1 kt 1 wy żenie „ceny nieruchom ści  p ra o

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego” 

zastępuje ę si wyrażeniem „ustalonej opłaty za 
przekształcenie”. 

 
§ 2  . Pozostałe postanowienia uchwały 

Nr 48/XXII/02 Ra k idy Miejs iej w Chęcinach z dn a 
24 czerwca 2002 roku pozostają bez zmian. 
 

§ 3. Uchwa a ogłoszeniu w Dzienni-ła podleg
ku Urzędo ym W ó  Ś iw  ojew dztwa więtokrzysk ego. 
 

§ 4. Uchwa zi w życie po upływie  ła wchod
14 dni od dnia nniku Urzędo-ogłoszenia w Dzie
wym Woje ó tw

Przewodn ki 

w dz a Świętokrzyskiego. 
 

iczący Rady Miejskiej: K. Kostec
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UCHWAŁA Nr 66/IV/03 
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH 

 
z dnia 7 marca 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2003r. 

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

„d”, pkt 10 ustawy z 8 marca 1990r. o samo- dnia 
rządzie gminnym (jt. z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 
późn. zm.), art. 9, art. 52, art. 109, art. 16,  4  1
art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stopa  1998r. o nansach publicznych (Dz. U. li da fi
Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Chęcinach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy i mias-
ta w wysokości zł 15.745.681 zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 
 

§ 2. stala budżetu gminy i U się wydatki mia-
sta w wysokości zł 16.879.254 z tego:  
a) wydatki bieżące w kwocie zł 14.827.361 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń w kwocie zł 9.367.894 
- do cje ta w kwocie zł 783.907 
- wydatki gu jednostki w na obsługę dłu

kw cie zo ł 115.200  
- wydatki z t zeń i gwarancji ytułu poręc

udzielonych przez jednostkę - 0  
b) wydatki majątkowe w kwocie zł 2.051.893  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do działów i rozdzia-
łów obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 

 
§ 3. Źród   w  łem pokrycia deficytu budżetu

kwocie złotych 1.133.5 z: 73 są przychody pochodzące 
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł - 246.593 
- wolnych środ w jako nadwyżka środków pie-kó  

niężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. 
wynikająca z rozli lat czeń kredytów i pożyczek z 
ubiegłych w kwocie zł - 406.681 

- kredyty i pożyczki w kwocie zł - 480.299. 
 

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu gminy i 
miasta w wysokości zł 1.414.666. 

 
2. Ustala się rozchody budżetu gminy i mia-

sta w wysokości zł  281.093. 
 

3. Przychody i rozchody sklasyfikowane we-
dług § określających ich rodzaj, zestawione są w 
załączniku Nr 3. 
 

§ 5. Ustala s i na finansowanie inwe-ię wydatk
stycji w roku budżetowym zg. z załącznikiem Nr 4. 
Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich 
programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem 
wydatków na finansowanie poszczególnych pro-
gramów zgod e ni z załącznikiem Nr 4a. 
 

§ 6.1. Ustala się plan przychodów zakładów 
budżetowych w ł ie zł 2.053.118 w tym ącznej kwoc
dotacje z bud tuże  zł 480.000 oraz wydatków zakła-
dów budżetowych w kwocie zł 1.852.820, zgodnie z 
załącznikiem Nr 5. 
 

2. Ustal sia ę plan przychodów środków spe-
cjalnych w łą e atków czn j kwocie zł 1.200 oraz wyd
w kwocie zł 2.900 zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
 

§ 7. Ustala się plan przychodów gminnego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej w zł 15.700 i wydatków w kwocie zł  kwocie 
38.3 i00 zgodn e z załącznikiem Nr 7. 
 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Mia-
sta do spłat zobowiązań w kwocie zł 281.093 w 
celu realizacj chodów bu-i planowanych kwot roz
dżetu o którym m owa w § 4. 
 

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przed-
miotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
 

§ 10. U się dochody i wydatki związane stala 
z realizacją z z zakresu administracji rządowej adań 
i d jednostce samorządu innych za ań zleconych 
terytorialnego ustawami: 
- dochody w kwocie zł 1.198.873 
- wydatki w kwocie zł 1.198.873 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 
 

§ 11. Ustala się dochody w kwocie zł 2.000 i 
wydatki w kwocie zł 2.000 na zadania z zakresu 
administracji rządowej wykonywanych na pod-
stawie porozumień z organami administracji rzą-
dowej załącznik Nr 1 i 2. 
 

§ 12. Ustala się dochody w kwocie zł 6.349 i 
wydatki w kwocie zł 6.349 na zadania związane z 
realizacją zadań wynikających z porozumień mię-
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dzy jednostkami samorządu terytorialnego załącz-
nik Nr 1 i 2. 
 

§ 13. Ustala się wysokość dotacji w kwocie  
zł - 303.907 dla innych podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych i nie działających w 
celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
 

§ 14. Ustala się: 
Rezerwę ogólną w wysokości do 1 % planowanych 
wydatków budżetowych: 
- w dziale 758 w rozdziale 75818 w kwocie 

89.000. 
 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy i 
Miasta do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków budżetowych w ramach działów klasyfi-
kacji budżetowej z wyjątkiem - zwiększenia wyna-
grodzeń i wydatków majątkowych. 
 

§ 16. Ustala się dochody z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

kwotę 160.000 zł i wydatki na realizację zadań okre-
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie zł 172.987 w 
tym na Izby Wytrzeźwień w wysokości zł 9.000. 
 

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy i 
Miasta do lokowania wolnych środków budżeto-
wy ch bankach niż bank ch na rachunkach w inny
prowadzący obsługę budżetu. 
 

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

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

§ 20. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2003 
roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Kosetcki 

 
Załączniki do uchwały Nr 66/IV/03 
Rady Miejskiej w Chęcinach 
z dnia 7 marca 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu gminy i miasta na 2003 rok 

 
W tym: 

Lp. Dział § Nazwa działu i paragrafu 
Przewidywane 
wykonanie w 

roku 2002 

Plan na 
2003r. 

Dochody zwią-
zane z realizacją 
zadań admini-

stracji rządowej i 
innych zadań 

zleconych usta-
wami 

Dochody zwią-
zane z realiz. 

zadań z zakresu 
adm. rządowej 
wykonywanych 
na podstawie 
porozumień z 

organami adm. 
rządowej 

Dochody związane 
z realizacją zadań 

wynikających z 
porozumień mię-
dzy jednostkami 

samorządu teryto-
rialnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 010  Rolnictwo i łowiectwo 120.184 23.468 - - - 
  049 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez jed-
nostki samorządu terytorial-
nego na podstawie odrębnych 
ustaw 

1.317 - - - - 

  069 Wpływy z różnych opłat 22.656 23.000 - - - 
  083 Wpływy z usług         - 468 - - - 
  097 Wpływy z różnych dochodów 76.211 - - - - 
  626 Dotacje z funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

20.000 - - - - 

2. 020  Leśnictwo 2.008 2.050 - - - 
  075 Dochody z najmu i dzierża-

wy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zali-
czanych do sektora finansów 
publicznych oraz umów o 
podobnym charakterze 

2.008 2.050 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. 600  Transport i łączność 16.969 17.000 - - - 
  069 Wpływy z różnych opłat 1.918 2.000 - - - 
  083 Wpływy z usług - 15.000 - - - 
  092 Pozostałe odsetki 51 - - - - 
  232 Dotacje celowe otrzymane z 

powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu tery-
torialnego 

15.000 - - - - 

4. 700  Gospodarka mieszkaniowa 130.950 135.132 - - - 
  047 Wpływy z opłat za zarząd, 

użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 

21.004 7.030 - - - 

  075 Dochody z najmu dzierżawy 
składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

90.905 95.002 - - - 

  076 Wpływ z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania 
wieczystego przysługujące-
go osobom fizycznym w 
prawo własności 

- 3.000 - - - 

  084 Wpływy ze sprzedaży wyro-
bów i składników majątko-
wych 

18.954 30.000 - - - 

  092 Pozostałe odsetki 41 100 - - - 
  097 Wpływy z różnych dochodów 46 - - - - 

5. 710  Działalność usługowa 2.000 2.000 - 2.000 - 
  202 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realiza-
cję zadania bieżące realizo-
wane przez gminę na pod-
stawie porozumień z orga-
nami administracji rządowej 

2.000 2.000 - 2.000 - 

6. 750  Administracja publiczna 134.385 94.939 75.790 - - 
  045 Wpływy z opłaty administra-

cyjnej za czynności urzędowe 
11.900 11.000 - - - 

  083 Wpływy z usług 1.169 800 - - - 
  097 Wpływy z różnych dochodów 910 1.000 - - - 
  201 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących z zakresu 
administracji ządowej orazr  
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

114.200 75.790 75.790 - - 

  232 Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu tery-
torialnego 

6.206 6.349 - - 6.349 

7. 751  Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej kontroli 
i ochrony prawa oraz są-
downictwa 

50.531 2.120 2.120 - - 

  201 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

50.531 2.120 2.120 - - 

8. 756  Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od in-
nych jednostek nie posiadają-
cych osobowości prawnej 

5.550.531 5.201.823 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  001 Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 
2.104.598 2.281.655 - - - 

  002  Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

20.932 11.000 - - - 

  031 Podatek od nieruchomości 2.382.100 2.165.400 - - - 
  032 Podatek rolny 137.762 120.000 - - - 
  033 Podatek leśny 27.567 27.000 - - - 
  034 Podatek od środków trans-

portowych 
225.517 126.508 - - - 

  035 Podatek od działalności go-
spodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty 
podatkowej 

32.190 27.000 - - - 

  036 Podatek od spadków i daro-
wizn 

16.323 18.500 - - - 

  041 Wpływy z opłaty skarbowej 29.007 25.000 - - - 
  043 Wpływy z opłaty targowej 1.421 660 - - - 
  046 Wpływy z opłaty eksploata-

cyjnej 
231.351 141.100 - - - 

  048 Wpływy z opłat za zezw. na 
sprzedaż alkoholu 

160.514 160.000 - - - 

  050 Podatek od czynności cywil-
noprawnych 

118.673 87.000 - - - 

  091 Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i 
opłat 

62.576 11.000 - - - 

9. 758  Rożne rozliczenia 8.329.317 8.889.400 - - - 
  092 Pozostałe odsetki 37.924 25.000 - - - 
  292 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 
8.291.393 8.864.400 - -  

10. 801  Oświata i wychowanie 402.918 64.118 - - - 
  075 Dochody z najmu dzierżawy 

składników majątku Skarbu 
Państwa jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 
oraz umów o podobnym 
charakterze 

30.260 31.461 - - - 

  083 Wpływy z usług 14.548 - - - - 
  092 Pozostałe odsetki 9.090 8.100 - - - 
  629 Środki przekazane przez 

pozostałe jednostki zaliczane 
do sektora finansów pu-
blicznych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zaku-
p -ów inwestycyjnych jedno
s -tek niezaliczanych do sekto
ra finansów publicznych 

91.000 - - - - 

  097 Wpływy z różnych dochodów 4.281 - - - - 
  201 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

4.500 - - - - 

  203 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realiza-
cję własnych zadań bieżą-
cych gmin ( związku gmin) 

151.251 24.557 - - - 

  626 Dotacje otrzymane z fundu-
szy celowych na finansowa-
nie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

11.200 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  633 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realiza-
cję inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
gmin (związku gmin) 

86.788 - - - - 

11. 853  Opieka społeczna 1.146.082 926.229 896.040 - - 
  083 Wpływy z usług 3.036 1.600 - - - 
  201 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

1.029.978 896.040 896.040 - - 

  203 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realiza-
cję własnyc  zadań bieżą-h
cych gmin (związków gmin) 

113.068 28.589 - - - 

12. 854  Edukacyjna opieka wycho-
wawcza 

134.692 156.479 - - - 

   083 Wpływy z usług 128.077 153.500 - - - 
  203 

 
 

 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realiza-
cję własnych zadań bieżą-
cych gmin (związku gmin) 

6.615 2.979 - - - 

13. 900  Gospodarka omunalna i k  
ochrona środowiska 

281.962 230.923 224.923 - - 

  069 Wpływy z różnych opłat 5.500 6.000 - - - 
  097 Wpływy z różnych dochodów 13.800 - - - - 

  201 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej 
oraz nych za ań zleconych in d  
gminie 

262.662 184.923 184.923 - - 

  631 Dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na inwesty-
cje i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleco-
nych gminom ustawami 

- 40.000 40.000 - - 

 921  Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego 

6.937 - - - - 

  083 Wpływy z usług 6.907 - - - - 
  097 Wpływy z różnych dochodów 30 - - - - 

Razem: 16.309.466 15.745.681 1.198.873 2.000 6.349 

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki budżetu gminy i miasta na 2003r. 

 
Symbol Wydatki 

Bieżące 
W tym: Lp. 

 
Nazwa działu  

i rozdziału Dział Rozdział 
Ogółem 
(6+11) Razem: 

Wynagrodz. 
i pochodne 

Dotacje Obsługa 
długu 

Z tyt. 
poręczeń 
i gwar. 

Majątkowe 

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

własne 
x x 15.672.032 13.660.139 9.101.755 783.907 115.200 - 2.011.893 

1. Rolnictwo i łowiec-
two 

010 x 1.249.712 19.168 - - - - 1.230.544 

 Infrastruktura wodo-
ciągowa i sanitacyjna 
wsi 

 01010 1.230.544 - - - - - 1.230.544 

 Iz oln zeby R ic  x 01030 3.668 3.668 - - - - - 
 Pozostała działalność x 01095 15.500 15.500 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Wytwarzanie i zao-

patrywanie w energię 
elektryczną, gaz i 
wodę 

400 x 100.000 100.000 - 100.000 - - - 

 Dostarczanie wody x 40002 100.000 100.000 - 100.000 - - - 
3. T or  łransp t i ączność 600 x 353.000 273.000 - - - - 80.000 
 Lokalny transport zbio-

rowy 
x 60004 80.000 80.000 - - - - - 

 Drogi publiczne po-
wiatowe 

x 60014 105.000 85.000 - - - - 20.000 

 Drogi publiczne gmin-
ne 

x 60016 168.000 108.000 - - - - 60 000 

4. Tu styry ka 630 x 40.000 40.000 - - - - - 
 Zadania w zakresie 

up szow echniania tu-
rys i tyk

x 63003 40.000 40.000 - - - - - 

5. Go odsp arka miesz-
ka owni a 

700 x 148.730 28.730 - - - - 120.000 

 Zakład Gospodarki 
Mi zkaes niowej 

x 70001 120.000 - - - - - 120.000 

 Gospodarka Grun-
tami i nieruchomo-
ściami 

x 70005 28.730 28.730 - - - - - 

6. Dz łalnia ość usługowa 710 x 100.000 100.000 - - - - - 
 Plan zagos e-p. prz

str nnze ego 
x 71004 100.000 100.000 - - - - - 

7. Administracja pu-
bliczna 

750 x 2.071.320 1.901.820 1.492.514 - - - 169.500 

 Rady gmin i(miast  
miast na prawach 
powiatu) 

x 75022 87.660 81.160 - - - - 6.500 

 Urzędy gmin (miast i 
miast na prawach 
po iatuw ) 

x 75023 1.935.310 1.772.310 1.447.514 - - - 163.000 

 Pobór podatków, opłat 
i nie podatkowych na-
le i bu żeżnośc d towych 

x 75047 48.350 48.350 45.000 - - - - 

8. Be ieczp zeństwo pu-
bliczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

754 x 128.765 128.765 3.257 23.775 - - - 

 J stk tedno i erenowe 
Policji 

x 75403 3.000 3.000 - - - - - 

 Ochotnicze straże po-
żarne 

x 75412 123.765 123.765 3.257 23.775 - - - 

 Obrona cywilna x 75414 2.000 2.000 - - - - - 
9. Obsługa długu pu-

blicznego 
757 x 115.200 115.200 - - 115.200 - - 

 Obsługa papierów 
wartościowych, kredy-
tów i p ożyczek jedno-
ste sak morządu tery-
tor lneia go 

x 75702 135.200 115.200 - - 115.200 - - 

10. Rożne rozliczenia 758 x 89.000 89.000 - - - - - 
 Rezerwy o ególn  i 

celowe 
x 75818 89.000 89.000 - - - - - 

11. Oświata i wychowa-
nie 

801 x 8.489.710 8.454.710 6.893.796 - - - 35.000 

 Szkoły podstawowe x 80101 5.742.948 5.707.948 4.721.657 - - - 35.000 
 Przedszkola przy szko-

łach podstawowych 
x 80104 447.329 447.329 378.371 - - - - 

 Gimnazja x 80110 1.868.031 1.868.031 1.539.358 - - - - 
 Do ożew nie uczniów 

do szkół 
x 80113 174.817 174.817 32.593 - - - - 

 Zespół ekonom.-ad-
min. szkół 

x 80114 232.028 232.028 221.817 - - - - 

 Pozostała działalność x 80195 24.557 24.557 - - - - - 
12. Oc onhr a zdrowia 851 x 172.987 172.987 22.545 9.000 - - - 

 Prz ciwe działanie alko-
holizmowi 

x 85154 172.987 172.987 22.545 9.000 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13. Opieka społeczna 853 x 473.839 473.839 104.040 - - - - 

 Zasiłki i pomoc w natu-
rze oraz składki na 
ubezpieczenia czspołe ne 

x 85314 150.000 150.000 - - - - - 

 Dodatki mieszkaniowe x 85315 167.000 167.000 - - - - - 
 Ośrodki pomocy spo-

łecznej 
x 85319 70.754 70.754 57.386 - - - - 

 Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze 

x 85328 68.805 68.805 46.654 - - - - 

 Po stazo ła działalność x 85395 17.280 17.280 - - - - - 
14. Edukacja, opieka wy-

chowawcza 
854 x 913.287 794.587 566.958 - - - 118.700 

 Świetlice szkolne x 85401 345.239 345.239 219.854 - - - - 
 Przedszkola x 85404 565.069 446.369 347.104 - - - 118.700 
 P tała zozos  d iałalność x 85495 2.979 2.979 - - - - - 

15. Go odsp . Komunalna i 
oc onahr  środowiska 

900 x 861.926 603.777 - 380.000 - - 258.149 

 Gospodarka ścieko-
wa i ochrona wód 

x 90001 427.699 206.000 - 206.000 - - 221.699 

 Oczyszczanie miast i wsi x 90003 160.000 160.000 - 160.000 - - - 
 Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 
x 90004 14.000 14.000 - 14.000 - - - 

 Oś ietlw enie ulic, pla-
ców i dróg 

x 90015 256.527 220.077 - - - - 36.450 

 Pozostała działalność x 90095 3.700 3.700 - - - - - 
16. Kultura i ochrona 

dziedzictwa naro-
dowego 

921 x 257.770 257.770 10.676 199.632 - - - 

 Do y i o rm ś odki kul-
tur  śwy, ietlice i kluby 

x 92109 127.500 127.500 5.924 118.281 - - - 

 Biblioteki x 92116 88.000 88.000 4.262 81.351 - - - 
 Ochrona koi nserwa-

cja zabytków 
x 92120 26.200 26.200 - - - - - 

 P ała zozost  d iałalność x 92195 16.070 16.070 490 - - - - 
17. Ku ura lt fizyczna i 

sport 
926 x 106.786 106.786 7.969 71.500 - - - 

 Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i 
sportu 

x 92605 106.786 106.786 7.969 71.500 - - - 

II Wydatki na zadania 
z zakresu admini-
stracji rządowej i 
innych zadań zleco-
ny  usch tawami 

x x 1.198.873 1.158.873 259.790 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 40.000 

1. Administracja pu-
bliczna 

750 x 75.790 75.790 75.790 - - - - 

 Urzędy wojewódzkie x 75011 75.790 75.790 75.790 - - - - 
2. Urzędy naczelnych 

organów władzy 
p ow jaństw e , kontro-
li i ochrony prawa 
ora  sąz downictwa 

751 x 2.120 2.120 2.066 - - - - 

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

x 75101 2.120 2.120 2.066 - - - - 

3. Opieka społeczna 853 x 896.040 896.040 181.934 - - - - 
 Składki na ubezp. 

zdrowotne płacone 
za osoby pobierają-
cych świadcz. z po-
mocy społeczne 

 

85313 36.776 36.776 - - - - - 

 Zas wiłki i pomoc  
natur adkize oraz skł  
na ubezp. społeczne 

x 85314 637.020 637.020 50.000 - - - - 

 Zasiłki rodzinne, pielę-
gnacyjne wycho-i 
wawcze 

x 85316 90.310 90.310 - - - - - 
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 Ośrodki pomocy spo-

łecznej 
x 85319 131.934 131.934 131.934 - - - - 

4. Gospod. komun. i 
ochr. środ. 

900 x 224.923 184.923 - - - - 40.000 

 Oświetlenie ulic, pla-
ców i dróg 

x 90015 224 923 184.923 - - - - 40.000 

III Wydatki związane z 
realizacją zadań z 
zakresu administra-
cji rządowej wyko-
nywanych na pod- 
stawie porozum eń zi  
organami admini-
stracji rządowej 

- - 2.000 2.000 - - - - - 

1. Działalność usługowa 710 x 2.000 2.000 - - - - - 
 Cmentarze  71035 2.000 2.000 - - - - - 

IV Wydatki związane z 
realizacją zadań wy-
nikających z porozu-
mień między jed-
nostkami samorządu 
terytorialnego 

750 x 6.349 6.349 6.349 - - - - 

 Starostwo Powiato-
we 

 75020 6.349 6.349 6.349 - - - - 

O łgó em: (I+II+III+IV) x x 16.879.254 14.827.361 9.367.894 783.907 115.200 - 2.051.893 

 
Załącznik Nr 3  

 
Plan  

Przychody i rozchody budżetu gminy i miasta na 2003 rok. 
 
Lp.                 Prz                                                          ychody Kwota 

1. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) 246.593 
2. Przychody ze sprzedaży rów rtościo mitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)  papie wa wych wye - 
3. Przychody z zaciągniętyc ożyczek i kredytów (§ 952) h p 761.392 
4. Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)  - 
5. Przychody z pry atyzaw c jątku t. (§ 9ji ma j.s. 41, § 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) 
 

406.681 
Razem przychody: 1.414.666 

                                                         Rozchody  
1. Spłata kredytów i pożycz dług ow  ek otermin ych (§ 992) 281.093 
2. Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982) - 
3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991) - 
4. Lokaty (§ 994) - 

Razem rozchody: 281.093 

 
Załącznik Nr 4 

 
Plan wydatków na inwestycje roczne 

 
Wysokość wydatków w r budżetowym  oku 

w tym: Lp. 
 

Zadanie inwestycyjne 

Jednostka orga-
nizacyjna realizu-
jąca program lub 

koordynująca 
jego wykonanie 

Dział 
 

Rozdział 
 

Łączne 
nakłady 

finansowe 
 

do ody ch
własne 

dotacje kredyty i 
pożyc i zk

środki z h  innyc
źródeł 

1. Budowa ko wni - przedsztło kole Chęciny UGiM 854 85404 118.700 38.230  80.470  
Razem dział  854 85404 118.700 38.230  80.470  

2. Budowa kanalizacji ul. Małogoska UGiM 900 90001 90.000 90.000    
Razem dział  900 90001 90.000 90.000    

3. Budowa oświetlenia skrzyżowania Kielce - 
Małogoszcz, Chęciny - Zajączków UGiM 900 90015 71.000 31.000 40.000 

  

Razem dział  900 90015 71.000 31.000 40.000   
Ogółem: 279.700 159.230 40.000 80.470  
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Załącznik Nr 4a  
 

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
 

W tym: Lp. 

Program, jego cel i zadania 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

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 sanitarnej 

w sołectwie Skiby UGiM 010 1999-2003 1.264.317 1.134.448 533.996  600.452 0 0 0 
2. budowa grupowa sieci kanali-

za dla sołectwa cji sanitarnej 
Radkowice UGiM 010 1996- 4 200 1.702.000 40.000 40.000 0 0 0 1.516.729 0 

3. bud u owa kolektora system
tran : sportu ścieków dla sołectw
Tokarnia, Wolica, Siedlce, 
Ostrów, Lelusin, Wojkowiec, 
Łukowa I etap UGiM 010 1998-2005 1.200.000 47.678 47.678 0 0 0 405.844 500.000 

4. koncepcja kanalizacja Polichno 
- Bolmin UGiM 010 2001-2005 50.000 0 0 0 0 0  37.854 

5. projekt połączenia wodociągu 
C ecko hęciny-Korz UGiM 010 2003-2004 120.000 8.418 8.418 0 0  111.581 

 

Razem dział 010    4.336.317 1.230.544 630.092 0 600.452 0 2.034.154 37.854 
5. budowa drogi Podpolichno UGiM 600 2000-2003 120.174 20.000 20.000 0 0 0 0 0 
6. budowa drogi Os. Sosnówek UGiM 600 2002-2003 36.400 30.000 30.000 0 0 0 0 0 
7. ró dlce w odwadniający Sie UGiM 600 2001-2004 220.000 30.000 30.000 0 0 0 161.981 0 

Razem dział 600    376.574 80.000 80.000 0 0 0 161.981 0 
8. budowa kotłowni blok  Nr 6 UGiM 700 2002-2003 127.808 120.000 39.530 0 80.470 0 0 0 

Razem dział 700    127.808 120.000 39.530 0 80.470 0 0 0 
9. Modernizacja budynku UGi UGiM 750 2003-2004 80.000 45.000 45.000 0 0 0 35.000 0 

Razem dział 750    80.000 45.000 45.000 0 0 0 35.000 0 
10. m u - szkoła odernizacja dach

podstawowa w Łukowej UGiM 801 2002-2005 200.000 35.000 35.000 0 0 0 100.000 
 

65.000 
Razem dział 801    200.000 35.000 35.000 0 0 0 100.000 65.000 
11. budowa sieci wodociągowej ul. 

Zelejowa - ul. Sitkówka UGiM 900 2002-2004 198.600 120.000 120000 0 0 0 57.000 
 

0 
12. bu a dowa kanalizacji ul. Sitkówk

l  etap UGiM 900 2001-2005 120.000 0 0 0 0 0 0 
 

109.313 
13. p gu rojekt połączenia wodocią

Sitkówka - Panek UGiM 900 2003-2004 170.000 9.699 9.699 0 0 0 160.301 
 

0 
14. 

 
kanalizacja deszczowa oś. 
Północ UGiM 900 2002-2003 82.146 2.000 2.000 0 0 0 0 

 
0 

15. b y udowa oświetlenia Wrzos
Starochęciny UGiM 900 2002-2004 180.000 5.450 5.450 0 0 0 172.150 

 
0 

16. Gazyfikacja UGiM 900 1994-2005 50.000 0 0 0 0 0 0 12.541 
Razem dział 900 800.746 137.149 137.149 0 0 0 389.451 121.854 
Og emół : 5.921.445 1.647.693 966.771 0 680.922 0 2.720.586 724.708 

 
Załącznik Nr 5  

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

 
Przychody W tym 

Lp. 
 

Nazwa zakładu 
budżetowego 

Dział/roz ałdzi  
 

Stan  
środków 

obrotowych 
na 01.01.2003 

 

Ogółem Z dotacji 
Wydatki 

 

wydatki na 
wynagrod nia ze

i składniki 
naliczane od 
wynagrodzeń 

wydatki 
inwestycyjne 

wpłata do 
bud u żet

Stan  
środków 

obrotowych 
na 31.12.2003 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Z sakład Go podarki 

K  womunalnej  Chęci-
nach 400/40002 - 104.856 761.563 100.000 691.050 306.750 0 0 - 34.343 

2. -II- 700/70001 - 1.505 605.000 0 595.000 106.480 0 0 8.495 
3. -II- 710/71095 61.080 43.470 0 38.470 14.370 0 0 66.080 
4. -II  - 900/90001 - 101.351 469.085 206.000 354.300 211.500 0 0 13.434 
5. -II- 900/90003 - 46.925 160.000 160.000 160.000 55.540 0 0 - 46.925 
6. -II- 900/90004 - 6.741 14.000 14.000 14.000 10.970 0 0 - 6.741 

O ŁGÓ EM: - 200.298 2.053.118 480.000 1.852.820 705.610 0 0 0 
 

Załącznik Nr 6 
 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych 
 

Lp. Nazwa środka Stan na początek roku Kwota  
przychodu 

Kwota  
wydatku 

Stan  
na koniec roku 

Dział/rozdział 

1 3 4 5 6 7 2 
1. Zajęcie pasa drogowego 1.745 1.200 2.900 45 600/60026 

Raze 1.745 1.20 .900 45 m 0 2
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Załącznik Nr 7 
 

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 rok 
 

Lp. Treść § Kwota Uzasadnienie Rozdział 
1 3 4 5 6 2 
1. 90011 Stan fundu  na k ro 24.1  szu  począte ku:  06 
2. y 15.7   Przychod  x 00 

W tym: 
- poz s  od

092 200 - Odsetki od posiadanych środków na rachun-
ku bankowym o tałe setki 

  

 
- wpływ  różny dochodó

 
097 

 
15.50

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 
otrzymane z Urzędu M łkowski w 
Kielcach 

y z ch w 0 arsza ego 

3.  Wydatki 38  x .300 
  W tym:    
  - z kua eriałó  wypos 42 16.00 - zakup art. spożywczych dla łodz. r-

ków na śmieci związanych z akcją „sprzątanie 
świata” - 10 000 

p mat w i ażenia 10 0 m oraz wo

     - zakup koszy - 3 000 
     - zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 

zł 3.000 
  - zakup usług pozostałych 4300 22.300 - prowizje bankowe zł 300 
     - wywóz śmieci z akcji sprzątanie świata  

zł 2.000 
  - likw acja dzikich wysypis w lasach ro-

gach przydrożnych zł 20.000 
   id k i d

Stan funduszu na koniec roku  1.506  
 

Załącznik Nr 8 
 

Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku 
 

Klasyfikacja  
budżetowa Lp. 
ł R

Podmiot otrzymujący 
Kwota 
dotacji 

Przeznaczenie dotacji  
(cel publiczny) 

Dzia ozdział 
1 3 4 5 6 2 
1. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 23.775 Dofinansowanie zakupu sam. 754 
2. 5154 Klub Sportowy PIAST 851 8

Klub Sportowy ZNICZ 
Klub Sportowy ŚWIT 
Drużyna Rycerstwa u
skiego 

2.000 
2.000 

Zgodnie z programem gminnej komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych 

Zamk  Chęciń-
2.000 
3.000 

2. 921 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Chęciny 

118.281 Na statutową działalność ośr
upowszechniania kultury 

odka w zakresie 

3. 921 92116 Biblioteki (Chęciny, Łukowa) 81.351 Prowadzenie bibliotek 
4. 926 92605 Klub Sportowy PIAST w Chęcinac 50.000 Propagowanie i organizowanie wychowania 

, organizowanie treningów, 
szkoleń i zajęć z młodzieżą oraz koszty związane 
z rozgrywkami piłkarskimi 

h 
fizycznego i sportu

5. 926 92605 Wolicki Klub Sportowy ŚWIT w Wolicy 8.000 Sfinansowanie zgrupowań młod roz-
 piłki ręcznej, zakup teriałów i 
wania, zwrot kosztów 

oraz obozów szkoleniowych 

zieży w 
grywkach
umunduro

ma
przejazdów 

6. 926 92605 Ludowy Klub Sportowy ZNICZ w 
Podzmaczu 

12.000 Sfinansowanie zwodów sportowych, zgrupo-
wań młodzieży i zawodników  

7. 926 92605 Ludowy Klub Sportowy BOLMIN w 
Bolminie 

1.500 Sfinansowanie zawodów sportowych 

Razem: 303.907  
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833 
 

UCHWAŁA Nr IV/30 2003 /
RADY GMINY BIELINY 

 
z dni  lu 003a 28 tego 2 r. 

 
w sprawie Statutu Gminy Bieliny. 

 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia  

2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 

2002 U. , 22 . Nr 62,  r. Dz. Nr 23 poz. 0, Dz. U
poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806) Rada Gminy Bieliny uchwala  
 

 
Statut Gminy Bieliny 

 
Rozdział I 

Posta n enowie ia ogóln  
 

§ 1. Uc wała określah : 
1) y Bieliny, ustrój Gmin
2 łączenia, podziału i znosze-) zasady tworzenia, 

nia jednostek pomocn h G dziczyc miny oraz u ia-
łu przewodniczących tych jednostek w pracach 
rady g iny,m  

3) cję wewnętrz raz b aorganiza ną o try  pracy R dy 
Gminy, Komisji Rady iny W iny Gm  i ójta Gm  
Bieliny, 

4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy 
Bieliny, 

5  obywateli d d tów) zasady dostępu o okumen  
Rady Gminy, jej komisj i Wójta Gminy Bielini y 
oraz korzystania z nich. 

§ 2. Ilekroć w inie j uc ale je n jsze hw st mowa o: 
1) Gmin leż  prz rozumieć B li-ie - na y ez to gminę ie

ny, 
2 dzie leż prze o roz ie  Gminy ) Ra  - na y z t um ć Radę

Bieliny, 
3) Komisji - należy przez to rozumieć komisje 

Rady G y B liny,min ie  
4 Komis Rewizyjnej - ależy rzez rozumieć ) ji  n  p to 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bieliny, 
5) Wójc leż prz oz ieć  Gie - na y ez to r um  Wójta miny 

Bieliny, 
6 atuc należy p ez t rozumieć Statut ) St ie - rz o 

Gminy my Biel . 
 

 
Rozdział II 

Gmina 
 

§ 3.1. Gmina Bieli wa d inąny, z na alej Gm , 
jes stawową jednost kal o ządt pod ką lo neg  samor u 
terytorialnego, powołaną rga a  pudla o niz cji życia -
blicznego na swoim terytorium.  

 
2. Wszystkie osoby re n t iesz, któ a s ałe zam -

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

 
§ 4.1. Gmina położona jes ojewót w W dztwie 

Świę  i obejmuje tokrzyskim, powiecie kieleckim
o sza rzchni 8,09 inb r o powie 8  km2. Granice Gm y 
określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 
 

2.  granicW ach Gminy funkcjonuje 15 so-
łec it liny ow l-tw: Bieliny Kap ulne, Bie  Poduch ne, Be

no, Czapl o wka, órki apękowskie, H ta ów - Z fió  G N u
Nowa, Huta Podłysica, Stara, H Koszary, Huta uta 
H zkla chów Makoszyn, Napę-uta S na, Kakonin, Le , 
ków, Porąbki. 
 

3. W rowadzi rejestr nos mo i-ójt p jed tek po cn
czych Gminy. 
 

§ 5. Siedzibą organów Gminy jest miejsco-
wość Bieliny. 

 
§ 6.1. Gmina posiada herb - „Na tarczy rene-

sansowej zaokrąglone odstawy, w pol r-j od p u cze
wonym z  podwójnym krzyżem -łoty korab, z  patriar
chalnym w  masztu”. W miejsce zór herbu określa 
załącznik Nr 2 do Statutu. 
 

2. Barwy Gminy określa jej flaga, która sta-
no rysty uto iczne o wierciewi kolo czno-ta log dz dlenie 
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herbu tj. zielon  pion a  z pod y na trzy owe p sy płat,
których lewy od str zącego uje ta ony patr  zajm  ¼ pła
flagi jest ty; pod s pra  s a-żół obnie pa wy od trony p
trzącego ujący flagi również je y; zajm  ¼ płata st żółt
w środku płat czerwony zajmuj p i,ący 2/4 łata flag  
na którym znajduje się godło odwzorowane z her-
bu tj. złoty korab z podwójnym złotym krzyżem 
patriarchalnym w miejsce masztu. Stosunek sze-
rokości flagi do jej długości wynosi 5:8. Wzór flag 
o la za do stakreś łącznik nr 3 tutu. 

 
3. Zasady an herbu barw G używ ia i miny 

określa Rada w odrębnej uchwale. 
 

§ 7.1. W aliz ji zadań mina tworzcelu re ac  G y 
jednostki organizacyjne i zawiera umowy z innymi 
podmiotami. 
 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy 
stanowi załąc  4 do sznik nr tatutu. 

 
Roz II dział I

Jednostki pomocnicze Gminy 
 

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

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

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

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

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

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

§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 po-
winny określać w szczególności: 
- obszar, 
- granice, 
- siedzibę władz, 
- nazwę jednostki pomocniczej. 
 

§ 10.1. Przewodniczący organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej uczestniczy w pra-
cach Rady z urzędu. 
 

2. Przewodniczący może zabierać głos na se-
sjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowa-
niu. 
 

 
Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna Gminy 
 

§ 11.1. Rada jest organem stanowiącym i 
kontrolnym w Gminie.  
 

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. 
 

§ 12.1. Rada działa na sesjach, poprzez swo-
je komisje oraz przez Wójta wykonującego jej 
uchwały. 
 

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

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

 
§ 14.1. Rada powołuje następujące stałe ko-

misje: 

1) Rewizyjną, 
2) Budżetu i Finansów, 
3) Rolnictwa i spraw gospodarczych, 
4) Oświaty i spraw społecznych, 
5) Statutową. 
 

2. Radny może być członkiem najwyżej  
2 komisji stałych. 
 

3. W czasie trwania kadencji Rada może po-
wołać doraźne komisje do wykonywania określo-
nych zadań, określając ich skład i zakres działania. 
 

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

 
2. Wyboru Przewodniczącego o Wiceprze-

wodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na 
pierwszej sesji. 
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3. Czynności związane ze zwołaniem pierw-
szej sesji obejmują: 
- określenie daty, godziny i miejsca pierwszej 

sesji nowo wybranej rady, 
- przygotowanie projektu porządku obrad, 
- e odokonani twarcia sesji, 
- ictwa obrad najstarszemupowierzenie przewodn  

wiekiem spo dnych obecnych na sesji. śród ra
 

4. Projekt owa porządku obrad o jakim m w 
ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie 
dotychczasowego Wójta o stanie Gminy. 

 
§ 16. Prze o adw dniczący Rady, a w przyp ku 

jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szcze-
gólności: 
- zwołuje sesje Rady, 
- przew dnicz oo y bradom, 
- sprawuje policję sesyjną, 
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 
- zarządza i p eprowadza głosowanie nad pro-rz

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

nych do wykonywania przez radnych ich man-
datu. 

 
§ 1 dku odwołania z funkcji bądź 7. W przypa

wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wi-
ceprzewodniczącego Rady przed upływem kaden-
c ad sw liż oru ji, R a na ej najb szej sesji dokona wyb
na wakujące stanowisko. 
 

§ 18.1. Przewodniczący, oprócz uprawnień 
przewidzianych w § 16 Statutu, jest upoważniony 
do reprezentowania Rady na zewnątrz. 
 

2. Rada na wniosek Przewodniczącego, mo-
ż wa nić w drodze uchwały inną niż Prze-e upo ż
wodniczący, osobę do reprezentowania jej na ze-
wnątrz. 
 

3. W za kresie, o jakim mowa w ust. 1 Prze-
wodniczący może działać przez pełnomocnika. 
 

4. łnomocnikiem Przewodniczącego może  Pe
b łąc ieyć wy zn  radny. 
 

§ 19 D iceprzewodniczące-. o obowiązków W
go należy yk  w onywanie zadań zastrzeżonych przez
ustawę lub S zącego w razie tatut dla Przewodnic
wakat  na tau  s nowisku Przewodniczącego. 
 

§ 2 P  0. od nieobecność Przewodniczącego
jego zadania w zący. ykonuje Wiceprzewodnic
 

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

2. Podziału zada im mowa ń w zakresie, o jak
w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady. 
 

§ 22. nów zapewnia  Obsługę Rady i jej orga
pracownik i tUrzędu Gm ny zatrudniony na s anowi-
sku ds. obsługi samorządu. 

 
Rozdział V 

Tryb pracy Rady 
 

1. Sesje Rady 
 

 
§ 23.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga 

w rod chw aw d ze u ał spr y należące do jej kompe-
tencji, określone w ustawie o samorządzie gmin-
nym oraz w innych ustawach i przepisach praw-
n  w any poych ydaw ch na dstawie ustaw. 

 
2 rócz ł R. Op uchwa ada podejmować: 

1) postanowienia proceduralne, 
2) deklaracje - zawierają ozobowiązanie się ce sam

do określonego postępowania, 
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w okreś-

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

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

 

3. Do cji, oświadczeń i  postanowień, deklara
apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statu-
cie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i 
podejmowania uchwał. 
 

§ 24.1 ne z czę-. Rada odbywa sesje zwyczaj
stotli ą  zadań wości  potrzebną do wykonywania
Rady, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 
 

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidzia-
ne w planie pracy Rady. 

 
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie 

przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym 
trybie. 

 
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w 

przypadkach przewidzianych w ustawie. 
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2. Przygotowanie sesji 
 

§ 25.1. Sesje Rady przygotowuje Przewodni-
czący. 
 

2. Przygotowanie sesji obejmuje: 
1) ustalenie porządku obrad, 
2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, 

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

 
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z 

jego upoważnienia - Wiceprzewodniczący. 
 

4. O terminie, miejscu i proponowanym po-
rządku obrad sesji, powiadamia się członków Rady 
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. 
 

5. O terminie sesji poświeconej uchwaleniu 
budże darczych oraz rozpa-tu, programów gospo
trzeniu sprawozdań z ich wykonania, zawiadamia 
się członków Rady co n jmniej na 4 dni przed a 1
terminem sesji. 

 
6. Do zawiadomienia z porządkiem obrad 

sesji dołącza się projekty uchwał oraz inne nie-
zbędne materiały. 
 

7. W razie niedotrzymania terminów, o ja-
kich ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę  mowa w 
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej 
odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być 
zgło u obrad, przed głoso-szony tylko na początk
waniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę 
porządku obrad. 
 

8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i 
przedmiocie obrad podaje się do wiadomości pu-
blicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, najpóźniej na trzy dni przed ter-
minem sesji oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

§ 2 .1. Przed każdą sesją Przewodniczący 6
Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę 
osób zaproszo ych na sesjęn . 

 
2. W esjac  Rady uczestniczą: Wójt, Zastęp- s h

ca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy. 
 

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać 
zobowiązani kierownicy gminnych jednostek or-
ganizacyjnych podlegających kontroli Rady. 

 
§ 27. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie 

wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w 
przygotowaniu i odbyciu sesji. 
 

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

 
§ 29.1. Sesje Rady są jawne. 

 
2. Jawność sesji lub jej części zostaje wyłą-

czona, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy 
objęte tajemnicą państwową lub służbową. 
 

§ 30.1. Sesja Rady odbywa się na jednym 
posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego bądź 
radnego, Rada może postanowić o przerwaniu 
obrad i kontynuacji w innym wyznaczonym termi-
nie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 
 

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzia-
nym w ust. 1 Rada może postanowić w szczegól-
ności ze względu na brak możliwości wyczerpania 
porządku obrad lub konieczności jego rozszerze-
nia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów 
lub  przewidziane przeszkody, uniemożli-inne nie
wiające Radzie właściwe obradowanie lub podję-
cie uchwał. 

 
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i na-

zwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opu-
ścil owuje i obrady przed ich zakończeniem, odnot
się w protokole. 
 

§ 31.1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w 
term ch w planie pracy Rady lub w inach ustalany
terminach określonych przez Przewodniczącego 
Rady. 
 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji 
nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 24 ust. 4. 
 
 

§ 32.1. Rada obraduje w obecności co naj-
mniej połowy swojego ustawowego składu (quo-
rum), podejmując uchwały zwykłą większością 
głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.  
 

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, 
gdy liczba radnych w miejscu odbywania posie-
dzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jed-
nakże Rada nie może wówczas podejmować 
uchwał. 

 
§ 33.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka 

Przewodniczący Rady. 
 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego 
czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprze-
wodniczący Rady, po upoważnieniu przez Prze-
wodniczącego. 
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3. Rada może na wniosek Przewodniczącego 
Rady powołać spośród radnych Sekretarza obrad i 
powierzyć mu prowadzenie listy mówców, reje-
strowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wy-
ników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum 
oraz wykonywanie innych czynności o podobnym 
charakterze. 
 

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

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 
stwierdza na podstawie listy obecności prawo-
mocność obrad; w przypadku braku quorum 
stosuje się odpowiednio przepis § 30 ust. 2. 
 

§ 35.1. Po otwarciu sesji Przewodniczący 
przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porząd-
ku obrad. 
 

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę 
proponowanego porządku obrad może wystąpić 
radny, Wójt lub jego Zastępca. 
 

3. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 
2) informacje Przewodniczącego Rady o działa-

niach podejmowanych w okresie między se-
sjami, 

3) sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między 
sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, 

4) wał lub zajęcie sta-rozpatrzenie projektów uch
nowiska, 

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

przednich sesjach, 
7) wolne wnioski i informacje. 
 

§ 36.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 
ust. 3 pkt 3 składa Wójt lub Zastępca Wójta.  
 

2. Sprawozdania komisji Rady składają prze-
wodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni 
przez komisję. 
 

§ 37.1. Interpelacje i zapytania są kierowane 
do Wójta. 
 

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspól-
noty o zasadniczym charakterze. 
 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przed-
sta ienie stanu będącego jej przedmiotew m oraz 
wynikające zeń pytania. 

 

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej 
na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący 
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 
 

5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana 
w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce 
Przewodniczącego Rady i radnego składającego 
interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rze-
czowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta. 
 

6. W razie uznania odpowiedzi za nie zada-
walającą, radny interpelujący może zwrócić się do 
Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłoczne-
go uzupełnienia odpowiedzi. 
 

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

 
§ 38.1. Zapytania składa się w sprawach ak-

tualnych problemów Gminy, także w celu uzyska-
nia informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

 
2. Zapytania formułowane są pisemnie na 

ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie 
sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapy-
tanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi 
pisemnej w terminie 14 dni. § 38 ust. 5, 6 i 7 stosu-
je się odpowiednio. 

 
§ 39.1. Przewodniczący Rady prowadzi obra-

dy według ustalonego porządku, otwierając i za-
mykając dyskusje nad każdym z punktów. 
 

2. Przewodniczący udziela głosu według ko-
lejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić 
głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, 
jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpo-
średnio z głosem przedmówcy. 

 
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez 

zezwolenia Przewodniczącego Rady. 
 
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos 

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

osobie nie będącej radnym. 
 

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

 
2. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu ob-

rad, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodni-
czący może odebrać głos. 
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2. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy 
w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub 
uchybia powadze sesji, przewodniczący przywołu-
je m  odbiera mu głos. ówcę „do porządku” lub
Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji. 

 
§ 41. Na wniosek radnego, Przewodniczący 

Rad ie y przyjmuje do protokołu sesji wystąpien
radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone 
w toku obrad, informując o tym Radę. 
 

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

 
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady 

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

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

 
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypad-

ków nieusprawiedliwionej nieobecności zaintere-
sowanego na sesji. 
 

§ 44.1. W czasie rozpatrywania projektu 
uchwały Przewodniczący w pierwszej kolejności 
udziela głosu referentowi projektu uchwały. Na-
stępnie głos zabiera Wójt oraz komisje Rady opi-
niujące projekt, przedstawiciele klubów radnych i 
radni według kolejności zgłoszeń. 

 
2. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodni-

czący amyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza z
przerw isji lub ę w celu umożliwienia właściwej kom
Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w 
czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka ko-
niec ek w przygoto-zność - przygotowania popraw
wanym dokumencie. 

 
3. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący 

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

momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczą-
cy Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu 

zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o 
sposobie lub porządku głosowania. 
 

§ 45.1. Po wyczerpaniu porządku obrad Prze-
wodniczący Rady kończy sesje, wypowiadając for-
mułę „Zamykam …… sesje Rady Gminy Bieliny”. 

 
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia 

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

która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 
 
§ 46.1. Rada jest związana uchwałą od chwili 

jej podjęcia. 
 
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały 

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

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

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

miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia 
mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe 
właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. 
 

, wyzna-
zony przez Wójta, w uwzględnieniu z Przewodni-

czący

wa się na taśmę ma-
gnetofonową, którą przechowuje się do czasu pod-

ia uchwały o jakiej mowa w § 35 ust. 3 pkt 1. 

§ 48.1. Pracownik Urzędu Gminy
c

m Rady, sporządza z każdej sesji protokół. 
 

2. Przebieg sesji nagry

jęc
 

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

 
2. Protokół z sesji powinien w szczególności 

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

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

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady 

z ewentualnym podaniem przyczyn nieobec-
ności, 

d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej 
sesji, 

e) ustalony porządek obrad, 
f) przebieg obrad, a w szczególności treść wy-

stąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszo-
nych, jak również uchwalonych wniosków, a 
nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisem-
nych wystąpień, 
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g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby 

głosów: „za”, „przeciw” i ,,wstrzymujących” oraz 
głosów nieważnych, 

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

i) po soby spo-dpis Przewodniczącego obrad i o
rządzającej protokół. 

 
§ 50.1. W trakcie obrad lub nie później niż na 

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

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

stanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść 
sprzeciw do Rady. 

 
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu 

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

 
§ 51.1. Do protokołu dołącza się listę obec-

ności adnych oraz odrębna listę zaproszonych r

gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, 
usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadcze-
nia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodni-
czącego Rady. 

 
2. Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami 

uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi 
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji. 

 
3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie 

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

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

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

lega w sprawach merytorycznych Przewodniczą-
cemu Rady. 

 
3. Uchwały 

 
§ 53.1. Uchwały, o jakich mowa w § 23 

ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o 
jakich mowa w § 23 ust. 2 są sporządzone w for-
mie odrębnych dokumentów.  

 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień 

proceduralnych. 
 
§ 54. Z inicjatywą podjęcia uchwały może 

wystąpić: 
1) Wójt  
2) Komisja Rady 
3) Klub radnych 
4) Radny. 
 

§ 55.1. Projekt uchwały powinien zawierać w 
szczególności: 
1) tytuł uchwały, 
2) podstawę prawną, 
3) postanowienia merytoryczne, 
4) określenie organów odpowiedzialnych za wy-

konanie uchwały i złożenia sprawozdania po 
jej wykonaniu, 

5) termin wejścia uchwały życie, 
6) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu ogłoszenia 

uchwały, 
7) inne elementy ważne dla obowiązywania 

uchwały np. źródła sfinansowania realizacji 
uchwały. 

 

2. Do projektu dołącza się uzasadnienie za-
wierające informację o potrzebie podjęcia uchwały 
oraz w miarę konieczności określenie skutków 
finansowych jej realizacji. 

 
3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich 

zgodności z prawem przez Radcę Prawnego. 
 

4. Podjęte uchwały opatruje się datą i kolej-
nym numerem uwzględniającym oznaczony cy-
frami rzymskimi numer sesji i dwie ostatnie cyfry 
roku w którym uchwała została podjęta. 

 
5. Uchwałę podpisuje przewodniczący obrad. 
 
§ 56. Uchwały Rady powinny być zredago-

wane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu 
wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projek-
tach uchwał należy unikać posługiwania się wyra-
żeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z jezy-
ków obcych i neologizmami. 
 

§ 57.1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają 
wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej 
uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z 
organami administracji rządowej lub innymi orga-
nami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkła-
dany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę. 
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2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowa-
nia, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłoże-
niu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony 
przez Wójta. 

 
§ 58.1. Uchwały Rady podpisuje Przewodni-

czący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.  
 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. 

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

 
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym 

jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie 
od ich treści. 

 
4. Procedura głosowania 

 
§ 60. W głosowaniu biorą udział wyłącznie 

radni. 
 

§ 61.1. Głosowanie jawne odbywa się przez 
podniesienie ręki. 

 
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza 

Przewodniczący obrad przy pomocy sekretarzy. 
 
3. Głosujący przez podniesienie ręki oddaje 

głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” od gło-
sowania. 

 
4. Po przeliczeniu oddanych głosów i po-

równaniu z listą radnych obecnych na sesji, Prze-
wodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania na-
kazując odnotowanie ich w protokole. 

 
5. O przeprowadzeniu głosowania imienne-

go decyduje Rada zwykłą większością głosów na 
wniosek minimum jednego radnego. 

 
6. W głosowaniu imiennym Przewodniczący 

obr  obecności nazwiska rad-ad odczytuje z listy
nych, którzy po odczytaniu ustnie głosują: „za”, 
„przeciw” lub „wstrzymuję się”, co odnotowuje 
się w protokole z sesji. 

 
§ 62.1. Głosowanie tajne przeprowadza się, 

gdy ustawa tak stanowi, za pomocą ponumerowa-
nych kart. 

 
2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana 

przez Radę Komisja Skrutacyjna, która spośród 
siebie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący 
Komisji objaśnia sposób głosowania i przeprowa-
dza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy 
obecności. Kart do głosowania nie może być wię-
cej niż radnych obecnych na sesji. 

 
3. W głosowaniu tajnym radni głosują na opa-

trzonych pieczęcią Rady kartach zawierających pre-
cyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowie-
dziami ,,za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Radny 
oddaje głos wpisując znak „x” w kratce z wolnym 

miejscem przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie 
znaku „x” więcej niż przy jednej odpowiedzi, brak 
znaku ,,x”, dopiski lub skreślenia na karcie do gło-
sowania unieważniają głos. 

 
4. Za głosy ważne uważa się te, które odda-

no „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. 
 
5. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogła-

sza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustale-
niu. W głosowania tajnego odnotowuje się w yniki 
protokole Komisji Skrutacyjnej, który razem z kar-
tami głosowania stanowi załącznik do protokołu z 
sesji. 

 
§ 63.1. Przewodniczący obrad przed podda-

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

 
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący 

poddaje pod głosowanie wniosek, który może wy-
kluczyć potrzebę głosowania nad innymi wnio-
skami, a pozostałe w kolejności zgłoszeń. Jeśli 
zgłoszono kilka wersji tego samego wniosku, 
wówczas Przewodniczący poddaje głosowaniu 
każdą wersję, z tym że każdy radny może głosować 
„za” tylko raz, może też wstrzymać się od głosu 
lub być przeciwko w stosunku do wszystkich wer-
sji. Za przyjętą uważa się wersję, która otrzymała  
najwięcej głosów „za”. 

 
3. W przypadku głosowania w sprawie wy-

boru osób, Przewodniczący obrad przed zamknię-
ciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy 
zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowie-
dzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknię-
cie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 

 
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy 

nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na 
piśmie. 
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§ 64.1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie 
uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony 
wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej 
kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzu-
cenie wniosku o podjęcie uchwały. 

 
2. Głosowanie nad poprawkami do poszcze-

gólnych paragrafów lub ustępów uchwały nastę-
puje według ich kolejności, z tym że w pierwszej 
kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod 
głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 

 
3. W przypadku przyjęcia poprawki wyklu-

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

 
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego 

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

 
5. Przewodniczący obrad może zarządzić 

głosowanie łącznie nad grupą poprawek do pro-
jektu hwały. uc

 
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowa-

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

 
7. Przewodniczący obrad może odroczyć 

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

§ 65.1. Głosowanie zwykłą większością głosów 
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, 
która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „prze-
ciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie 
dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy 
„przeciw”.  

 
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej 

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

§ 66.1. Głosowanie bezwzględną większością 
głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów 
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, 
która zyskały co najmniej jeden głos więcej od u
sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to 
znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

 
2. Głosowanie bezwzględną większością usta-

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

 
3. Bezwzględna większość głosów przy pa-

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

 
4. Bezwzględna większość głosów przy nie-

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

 
5. Komisje Rady 

 
§ 67.1. Przedmiot działania poszczególnych 

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

 
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji 

Rewizyjnej Rady. 
 
§ 68.1. Komisje działają na podstawie za-

twierdzonego przez Radę planu pracy. 
 
2. Komisja rewizyjna i inne stałe komisje 

przedstawiają Radzie sprawozdania ze swojej dzia-
łalności co 12 miesięcy oraz na każde żądanie Rady. 

69.1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. 

 
2. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały 

kom óry niezwłocz-isji Przewodniczącemu Rady, kt
nie przedstawia je Wójtowi, Radzie i innym zain te-
resowanym jednostkom. 
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6. Radni 
 

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

 
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się 

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

 
§ 71.1. Spotkania ze swoimi wyborcami rad-

ni powinni odbywać nie rzadziej niż dwa razy w 
roku. 

 
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni 

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

 
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, 

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

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

ków, Przewodniczący Rady może wnioskować o 
udzielenie radnemu upomnienia.  

 
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 

Rada podejmuje po umożliwieniu radnemu złoże-
nia wyjaśnień, chyba że nie okaże się to możliwe. 

 
§ 73.1. W przypadku wniosku pracodawcy 

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

 
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i pro-

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

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

§ 74.1. Wójt wystawia radnym dokument pod-
pisany przez Przewodniczącego Rady, w którym 
stwierdza się pełnienie funkcji radnego. 

 
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do 

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

 
7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego 

 
§ 75.1. Rada może odbywać wspólne sesje z 

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

 
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący 

rad zainteresowanych jednostek samorządu tery-
torialnego. 

 
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują 

wspólnie przewodniczący lub po uzyskaniu upo-

ważnienia wiceprzewodniczący zainteresowanych 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 

§ 76.1. Koszty wspólnej sesji ponoszą rów-
nomiernie zainteresowane jednostki samorządu 
terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we 
wspólnej sesji postanowią inaczej.  

 
2. Przebieg wspólnych obrad może być ure-

gulow  any wspólnym regulaminem uchwalonym
przed przystąpieniem do obrad. 
 

 
Rozdział VI 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 
 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 
 

§ 77.1. Komisja Rewizyjna składa się z Prze-
wodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 
pozostałych członków w liczbie 3. 
 

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybiera Rada. 
 

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

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

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

 
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewod-

niczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych 

członków decyduje pisemnie Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej. 

 
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej decyduje Rada. 
 
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej 

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

 
2. Zasady kontroli 

 
§ 80.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działal-

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

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności 
gospodarkę finansową kontrolowanych podmio-
tów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 

 
§ 81. Komisja Rewizyjna wykonuje inne za-

dania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i for-
mach wskazanych w uchwałach Rady. 

 
§ 82. Komisja Rewizyjna przeprowadza na-

stępujące rodzaje kontroli: 
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności 

kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół 
działań tego podmiotu, 

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnie-
nie lub zagadnienie z zakresu działalności kon-
trolowanego podmiotu, stanowiące niewielki 
fragment w jego działalności, 

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

 
§ 83.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza 

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

 
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie 

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

 
§ 84. Kontrola kompleksowa nie powinna 

trwać dłużej niż 3 dni robocze, a kontrole proble-
mowa i sprawdzająca - dłużej niż 1 dzień roboczy. 
 

§ 85.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie pod-
legają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w 
szczególności dotyczy projektów dokumentów 
mających stanowić podstawę określonych działań 
(kontrola wstępna). 

 
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej 

zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstą-
pienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 

 
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub za-

wężenie zakresu i przedmiotu kontroli.  
 

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 
wykonywane są niezwłocznie. 

 
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do 

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

§ 86.1. Postępowanie kontrolne przeprowa-
dza się w sposób umożliwiający bezstronne i rze-
telne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia-
łalności kontrolowanego podmiotu, r etelne jego z
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działal-
ności według kryteriów ustalonych w § 81 ust. 1. 

 
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie do-

wodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 
 
3. Jako dowód może być wykorzystane 

wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, w 
szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zezna-
nia świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyja-
śnienia i oświadczenia kontrolowanych. 

 
4. O podjęciu czynności kontrolnych Komisja 

powiadamia na piśmie Przewodniczącego Rady, 
Wójta i kierownika kontrolowanej jednostki określa-
jąc przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli. 
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3. Tryb kontroli 
 
§ 87.1. Kontroli kompleksowej dokonuje Ko-

misja Rewizyjna w pełnym składzie. 
 
2. Kontrole problemowe i sprawdzające mo-

gą być przeprowadzane przez dwóch członków 
Komisji Rewizyjnej. 

 
3. Kontrolujący obowiązani są przed przy-

stąpieniem do czynności kontrolnych okazać kie-
rownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie 
oraz dowody osobiste. 

 
§ 88.1. W razie powzięcia w toku kontroli 

uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestęp-
stwa, ontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym k
kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wska-
zując dowody uzasadniające zawiadomienie. 
 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, 
kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego 
Rady. 
 

§ 89.1. Kierownik kontrolowanej jednostki 
obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla 
prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

 
2. Kierownik kontrolowanej jednostki obo-

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

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, który 
odmówi wykonania czynności, o których mowa w 
ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia 
na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 

 
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kon-

trolowanej jednostki obowiązany jest udzielić ust-
nych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach 
innych, niż określone w ust. 3. 
 

§ 90. Czynności kontrolne wykonywane są w 
miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy 
kontrolowanej jednostki. 

 
4. Protokoły kontroli 

 
§ 91.1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewi-

zyjna sporządza protokół - w terminie 7 dni od 
daty jej zakończenia, który powinien zawierać: 
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki, 
2) imiona i nazwiska kontrolujących, 
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kon-

trolnych, 
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i 

okresu objętego kontrolą, 
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jed-

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

szczególności wnioski kontroli wskazujące na 
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności 
kontrolowanej jednostki oraz wskazanie do-
wodów potwierdzających ustalenia zawarte w 
protokole, 

7) datę i miejsce spisania protokołu, 
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolo-

wanej jednostki, lub notatkę o odmowie pod-

pisania protokołu z podaniem przyczyn od-
mowy. 

 
2. Protokół z kontroli może także zawierać 

wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia 
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. 

 
3. Kierownik kontrolowanej jednostki ma 

prawo zgłosić uwagi do ustaleń zawartych w pro-
tokole w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

 
4. W terminie 14 dni od dnia podpisania pro-

tokołu kierownik kontrolowanej jednostki powi-
nien stosunkować się na piśmie do wniosków u
kontroli i złożyć wyjaśnienia odnośnie wykazanych 
nieprawidłowości. 

 
§ 92. Protokół z kontroli sporządza się w 

trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od 
daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodni-
czący Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i 
kierownik kontrolowanej jednostki. 

 
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

 
§ 93.1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie 

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

2. Plan pracy przedłożony Radzie musi za-
wierać co najmniej: 
1) terminy odbywania posiedzeń, 
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2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną pod-

dane kontroli kompleksowej. 
 

3. Rada może zatwierdzić jedynie cześć pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wy-
konywania kontroli kompleksowych może nastąpić 
po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. 

 
§ 94.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie na 

pierwszej sesji w nowym roku kalendarzowym 
roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku 
poprzednim. 

 
2. Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas prze-
prowadzonych kontroli, 

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wy-
krytych w toku kontroli, 

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisje Rewi-
zyjną, 

4) w az analiz kontroli dokonanych przez inne yk
podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, 
wynikającymi z tych kontroli, 

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

 
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, 

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

 
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 
§ 95.1. Komisja Rewizyjna obraduje na po-

siedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczą-
cego, godnie z zatwierdzonym planem pracy oraz z
w miarę potrzeb. 

 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołu-

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

 
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mo-

gą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny 
umotywowany wniosek: 
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wnio-

sek: 
2) Nie mniej niż 4 radnych, 
3) Nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej. 

 
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może 

zaprosić na jej posiedzenie: 
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewi-

zyjnej, 
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Re-

wizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 
 

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mo-
gą brać udział tylko jej członkowie oraz osoby za-
proszone. 
 

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

§ 96. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają 
zwykł ią w ększością głosów w obecności co najmniej 
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. 
 

§ 97. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej 
zapewnia Wójt. 

 
§ 98.1. Komisja Rewizyjna może korzystać z 

porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wie-
dzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem 
jej działania. 

 
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej 

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

 
§ 99.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie 

Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez 
wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w 
wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komi-
sjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 

 
2. Współdziałanie może polegać w szczegól-

ności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń 
dotyczących działalności kontrolnej oraz na prze-
prowadzeniu wspólnych kontroli. 
 

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

 
4. Do członków innych komisji uczestniczą-

cych w kontroli, prowadzonej przez Komisje Rewi-
zyjna stosuje się odpowiednio przepisy niniejsze-
go rozdziału.  
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5. Przewodniczący Rady zapewnia koordy-
nację współdziałania poszczególnych komisji w 
celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia 
skuteczności działania oraz unikania zbędnych 
kontroli. 

 

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

 
 

Rozdział VII 
Zasady działania klubów radnych 

 
§ 101.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych 

według kryteriów przez siebie przyjętych.  
 
2. Pracę klubów organizują przewodniczący 

klubów, wybierani przez członków klubu. 
 
§ 102.1. Klub radnych może być utworzony 

prze j 4 radnych. z co najmnie
 
2. Kluby radnych działają w ramach Rady, na 

pod  regulaminów. Regulamin nie stawie własnych
może być sprzeczny ze statutem Gminy. Regula-
miny klubów oraz ich zmiany są niezwłocznie 
przedkładane Przewodniczącemu Rady. 

 
3. O powstaniu klubu jego członkowie nie-

zwłocznie zawiadamiają Przewodniczącego Rady, 
który prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu 
podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz imię 
i nazwisko jego przewodniczącego. 
 

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

§ 103.1. Kluby działają w okresie kadencji 
Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z 
rozwiązaniem klubów. 
 

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu roz-
wiązaniu na mocy uchwał ich członków, podej-
mowanych bezwzględną większością w obecności 
co najmniej połowy członków klubu. 
 

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Ra-
dy, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4.  

 
§ 104.1. Klubom przysługują uprawnienia 

wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organi-
zacji i trybu działania Rady. 

 
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowi-

sko na sesji Rady wyłącznie przez swych przed-
stawicieli. 

 
§ 105. Kluby radnych mogą występować do 

Wójta o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w 
celu odbywania swoich posiedzeń. 

 
dział VIII 
onawc

 
czym Gminy jest 

-
tępcę. 

Roz
Organ wyk

§ 106.1. Organem wykonaw

zy Gminy 

Wójt. 
 
2. Wójt powołuje zarządzeniem swojego za

s
 
§ 107.1. Wójt w szczególności: 

1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezen-
tuje ją na zewnątrz 

2) określa w drodze zarządzenia regulamin orga-
nizacyjny Urzędu 

3) przygotowuje projekty uchwał 
4) w onuje uchwały Rady yk
5) wykonuje jemu przypisane zadania i kompe-

tencje 

6) wykonuje zadania powierzone i zlecone na 
mocy przepisów obowiązującego prawa i za-
wartych umów  

7) w onuje inne zadania określone ustawami i yk
niniejszym Statutem. 

 
§ 108. Do obowiązków zastępcy Wójta nale-

ży po mdej owanie czynności określonych w § 107 
na podstawie pisemnego upoważnienia udzielo-
nego przez Wójta albo w przypadku nieobecności 
Wójta. 
 

 109. Wójt określa szczegółowy zakres za-
dań s

§
wojego zastępcy w Regulaminie Organiza-

cyjnym Urzędu. 
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Rozdział IX 
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta 

 
ia się doku-

menty określone w ustawach. 
§ 110. Obywatelom udostępn

 

gialnych gremiów Gminy 
podlegają udostępnieniu po ich formalnym 
przyję

§ 111. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji 
oraz innych kole

ciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz Statutem. 

 
§ 112.1. Dokumenty z zakresu działania Rady 

i Komisji udostępnia się na stanowisku zajmują-
cym się obsługą samorządu, w dniach pracy Urzę-
du, w godzinach przyjmowania interesantów. 

 
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz 

Urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyj-
nym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania 
interesantów. 

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 
i 2 są również dostępne w powszechnie dostęp-
nych zbiorach danych. 
 

§ 113. Realizacja uprawnień określonych w  
§ 111 i 112 może się odbywać wyłącznie w Urzę-
dzie i w asyście pracownika Urzędu. 
 

§ 114. Uprawnienia określone w § 111 i 112 
nie znajdują zastosowania: 
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw 

- jawności, 
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem 

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

kresu administracji publicznej, o ile ustawa nie 
stanowi inaczej, niż art. Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

 
Rozdział   X

Pracownicy samorządowi 
 

§ 115. Stosunek pracy w Urzędzie nawiązuje 
się z: 
1) Wójtem - Przewodniczący Rady 
2) Z-cą Wójta - Wójt na podstawie zarządzenia 
3) Sekretarzem i Skarbnikiem - Wójt na podsta-

wie uchwały Rady o powołaniu 
4) Pracownikami mianowanymi - Wójt na pod-

stawie mianowania 
5) Pozostałymi pracownikami - Wójt na podsta-

wie umowy o pracę. 

§ 116.1. Pracownikami samorządowymi za-
trudnionymi na podstawie mianowania mogą być 
osoby zajmujące stanowiska kierownicze, inspek-
torskie: pozostali zatrudniani są na podstawie 
umowy o pracę. 

 
2. Pracownicy posiadający mianowanie za-

chowują je do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. 

 
Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 117. Traci moc uchwała Nr 1/96 Rady Gmi-
ny w Bielinach z dnia 24 lutego 1996r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminy. 

 

§ 118. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: K. Borowiecki 
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Załączniki do uchwały Nr IV/30/2003 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 28 lutego 2003r. 
 

Granice Gminy Bieliny 
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Załącznik Nr 2 
 

Herb Gminy Bieliny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącz ik Nr 3 n
 

F miny laga G Bieliny 
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Załącznik Nr 4 
 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bieliny 
 

 
1. G Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieli-minny 

nach. 
2. G inna Bib ioteka Publiczn  w Bielina . m l a ch
3. Zespół Obsługi Oświaty w Bielinac . h
4. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach. 
5. Szkoła Podstawowa w Belnie. 
6. Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej. 

7. Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy. 
8. Szkoła Podstawowa w Hucie Starej. 
9. Szkoła Podstawowa w Lechowie. 
10. Szkoła Podstawowa w Makoszynie. 
11. Szkoła Podstawowa w Porąbkach. 
12. Zakład Gospodarki Komunaej w Bielinach. 
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ANEKS Nr 1/200
 

do p go po
rowiec Św

991 roku o lasach (Dz. U. Nr 101,  
oz. 444) w porozumieniu z dnia 1 stycznia 1999 

roku zawartym pomiędzy Starostą Opatowskim 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec 
krzyski wprowadza się następujące zmiany:  
 

§ 1. § 3 otrzymuje brzmienie: 
na 

3 

orozumienia z dnia 1 stycznia 1999 roku zawarte
Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ost

 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  

28 września 1

między Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem 
iętokrzyski Panem Jerzym Pasternakiem. 

Sadowie 208 ha 

p
a 

Święto- Stawkę n

Nadzór określony w § 1 zostaje powierzony 
terenie gmin, obejmujących powierzchnie: 
a) Tarłów 3024 ha 
b) 

c) 
d) Wojciechowice 100 ha. 
 

§ 2. § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
a rok 2003 ustala się w wysokości  

7,12 zł/ha. 
 

wchodzi w życie 14 dni po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Święt

 
s                Nadleśniczy Nadleśnictwa: J. Pasternak 

 

do p go pomiędz
ictwa

a podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  
28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. Nr 101,  
poz. 444) w porozumieniu z dnia 1 stycznia 1999 

ku zawartym pomiędzy Starostą Opatowskim a 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów wprowadza 
się następujące zmiany: 
 

§ 1. § 3 otrzymuje brzmienie: 
Nadzór określony w § 1 zostaje powierzony na 
terenie gmin, obejmujących powierzchnie: 
a) Baćkowice - 131 ha 
b) Iwaniska - 898 ha 

Opatów - 107 ha 
d) Lip

§ 2. § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
Stawkę na rok 2002 ustala się w wysokości  
7,12 zł/ha. 
 

§ 3. Pozostałe warunki porozumienia pozo-
stają bez zmian. 

 
§ 4. Aneks wchodzi w życie 14 dni po ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Opatów, dnia 12.03.2003r. 
 

Starosta Opatowski: K. Kotowski                     Nadleśniczy Nadleśnictwa: A. Lubera 

Ożarów 2228 ha 

§ 3. Pozostałe warunki porozumienia pozo-
stają bez zmian. 
 

§ 4. Aneks 
 

okrzyskiego. 

Starosta Opatow ki: K. Kotowski   

 

835 
 

ANEKS Nr 2/2003 
 

orozumienia z dnia 1 stycznia 1999 roku zawarte
Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśn

 

y Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem 
 Staszów Panem Adamem Luberą. 

N

ro

c) 
nik - 117 ha. 
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836 
 

ANEKS Nr 3/2003 
 

do porozumienia z dnia 1 stycznia 1999 roku zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim a Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Łagów. 

 
W porozumieniu z dnia 1 stycznia 1999 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
§ 1. Wstęp do Porozumienia otrzymuje brzmie-

nie: 
„Porozumienie zawarte w Starostwie Opatowskim 
w dniu 1 stycznia 1999r. pomiędzy Starostą Opa-
towskim zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Łagów, zwanym dalej „Nadleśni-
czym” treści następującej”. 
 

§ 2. W § 1 Porozumienia, zapis, „a w tym 
wydanie decyzji administracyjnych w I instancji”, 
zastępuje się zapisem „a w tym wydawanie decyzji 
administracyjnych w I instancji”. 

 

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 
Nadzór określony w § 1 zostaje powierzony na 
terenie gmin, obejmujących powierzchnię 
a) Sadowie 487 ha. 
 

§ 4. § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„Stawkę na rok 2003 ustala się w wysokości  
7,12 zł/ha.” 
 

§ 5. Pozostałe warunki porozumienia pozo-
stają bez zmian. 

 
§ 6. Aneks wchodzi w życie 14 dni po ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Opatów, dn. 12.03.2003r. 
 

Starosta Opatowski: K. Kotowski                   Nadleśniczy Nadleśnictwa: H. Pargieła 
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