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UCHWAŁ
RADY POWIAT

z dnia 26

w sprawie uchwalenia b
 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 11 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiat

895 
 

A Nr I
U W J

 
 marc

 
udżetu Pow

V/37/03 
ĘDRZEJOWIE 

a 2003r. 

iatu na 2003 rok. 

- na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 
2000-2002 1.630.00owym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) 
oraz art. 109, art. 124, 128 i art. 134 ust. 4, w związ-
ku z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. 

15, poz. 148 tekst jednolity) oraz art. 8 Nr i art. 9 z 
dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach samo-

u terytorialnego w latarząd ch 1999-2003 (Dz. U. z 
1998r. Nr 150, poz. 938, Nr 162, poz. 1119, z 2000r. 
Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, 
poz. 574, Nr 145, poz. Nr 216, poz. 1623, z 2002r. 
1868) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§
200 ro okości 39.064.606 zł zg
łącz k iałów k
bud t
- na h, zle

0 zł. 

ydatki budżetu 
39.772.606 zł 

 tym: 
a) w

ki  397.000 zł 
u poręczeń i g

ez jednostkę  
1.081.000 zł 

godnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na 
działy

tu b
chody pocho

o zaciągniętego

 
 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na 

3 k w wys odnie z za-
ni iem Nr 1 (wg źródeł i dz lasyfikacji 
że owej). 

sfinansowanie zadań własnyc conych i 
powierzonych w kwocie 37.434.606 zł. 

 
§ 2. Ustala się w Powiatu na 

2003 rok w wysokości  
w

ydatki bieżące  38.691.606 zł 
- wynagrodzenia i pochodne  27.993.792 zł 
- dotacje  1.009.206 zł 
- obsługa długu jednost
- wydatki z tytuł warancji 

udzielonych prz 41.698 zł 
b) wydatki majątkowe   
z

 i rozdziały klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 3. Źródłem pokrycia deficy udżetu w 
kwocie 708.000 zł są przy dzące z kre-
dytu długoterminoweg  w bankach 
krajowych. 
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane wg 
paragrafów określających ich rodzaj, zestawione 
są w załączniku Nr 3. 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89  4170  Poz. 895 
 
 

§ 4. Ustala się do wiązane z chody i wydatki z
stracji rządowej i 

nych zadań zleconych jednostce samorządu tery-
torialn

5.318.660 zł 
5

go  Nr 1 i 2). 

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z 
realiz

inistracji rządowej. 
dochody w kwocie  14.370 zł 

- w

realizacją zadań z zakresu admini
in

ego ustawami 
- dochody w kwocie  
- wydatki w kwocie  .318.660 zł 
(z dnie z załącznikiem
 

acją zadań z zakresu administracji rządowej 
wykonywanych na podstawie porozumień z orga-
nami adm
- 

ydatki w kwocie  14.370 zł 
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 
 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków 
funduszy celowych na 2003 rok (wg załącznika Nr 4). 
- stan na 1.01.2003 rok w kwocie  190.552 zł 

przychody w kwocie  2.440.000 zł 
- w
- 

ydatki w kwocie  2.630.552 zł 
- stan na 31.12.2003 rok  0. 
 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków 
na rachunkach środków specjalnych w 2003 roku. 
- przychody w kwocie  582.000 zł 
- wydatki w kwocie  582.000 zł 
(wg załącznika Nr 5 do uchwały). 
 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków 
gospodarstw pomocniczych. 
- przychody w kwocie  370.000 zł 
- wydatki w kwocie  370.000 zł 
(wg załącznika Nr 5 do uchwały). 
 

§ 9. Ustala się wysokość dotacji dla innych 
podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 
36.300 zł. 
 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jędrze-
jow w kwocie 1.630.000 zł w ie do spłat zobowiązań 
celu realizacji planowanych kwot rozchodów bu-
dżetu i do zaciągania długu w kwocie 2.338.000 zł 
w celu realizacji planowanych kwot przychodów 
budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
 

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Ję-
drzejowie do zaciągania pożyczek, kredytów i po-
ręczeń na pokrycie występującego w ciągu roku 
budżetowego bieżącego deficytu budżetu do kwo-
ty 700.000 zł. 

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Ję-
drzejowie do dokonywania przeniesień planowa-

nych wydatków w ramach działów klasyfikacji bu-
dżetowej, między rozdziałami i paragrafami. 
 

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Ję-
drzejowie do przekazania uprawnień do dokony-
wania przeniesień planowanych wydatków między 
paragrafami wydatków w ramach rozdziałów z 
wy dzeń i wydatków majątko-łączeniem wynagro
wych kierownikom następujących jednostek orga-
nizacyjnych: 
1. Komendy 

2. ektoratu Weterynarii w Ję-

3.  Inspektoratu Nadzoru Budowla-

4. ocy Społecznej Mnichowie 

6. Przypkowskich w Jędrzejowie  
ędrzejowie 

Krzelowie 

 

11. Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Ję

drzejowie 
14. Zespołu 

15. D Dziecka w Nagłowicach 
16. Ze

8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Jędrze

19. Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. 

Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Jędrzejowie 
Powiatowego Insp
drzejowie  
Powiatowego
nego w Jędrzejowie 
Domu Pom

5. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie  
Muzeum im. 

7. Zarządu Dróg Powiatowych w J
8. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycz-

nego w 
9. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzi-

sławiu
10. Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie 

Specjalnego 
go w Jędrzejowie 

1
drzejowie 

13. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ję-

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 
Jędrzejowie 

omu 
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędzi-

szowie 
17. Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrze-

jowie 
1

jowie 

 
§ 14. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 

0,80 % wydatków budżetowych w kwocie 275.000 zł. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Za-

rządowi Powiatu. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: S. Grzyb 
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Załączniki do uchwały Nr IV/37/03 
Rady Powiatu w Jędrzejowie 
z dnia 26 marca 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu w 2003r. 

 
W tym: 

Dział Rozdział § Nazwa 
Przewidywane 

wykonanie  
w roku 2002 

Plan  
na 2003r. 

dochody 
związane z 
realizacją 

zadań  
administracji  

rządowej 

dochody 
związane z 
realizacją 
zadań z  

zakresu adm. 
rządowej na  
podstawie 

porozumień 

dochody 
związane z 
realizacją 

zadań  
wynikających 
z porozumień 

między 
jednostkami 
samorządu 

terytorialnego 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

010   Rolnictwo i łowiectwo 395.973 465.000 465.000   
 01000  Integracja z Unią Europejską 1.973 - -   
  211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

1.973 - -   

01005  Prace geodezyjno-urządzeniowe na po-
trzeby rolnictwa 

58.000 80.000 80.000   

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

58.000 80.000 80.000   

01021  Inspekcja weterynaryjna 332.000 385.000 385.000   

 

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

332.000 345.000 345.000   

  641 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne z zakresu administracji rządowej 

- 40.000 40.000   

 01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 4.000 -    
  211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

4.000 -    

020   Leśnictwo 200.670 132.000 19.000 -  
02001  Gospodarka leśna 133.670 79.000 19.000 -  

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

117.000 19.000 19.000 -  

 246 Środki otrzymane od pozostałych jedno-
stek zaliczonych do sektora finansów 
publicznych 

16.670 60.000 - -  

02002  Nadzór nad lasami 67.000 53.000 - -  

 

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania własne powiatu 

67.000 53.000 - -  

600   Transport i łączność 47.000 22.000 - -  
 60014  Drogi publiczne powiatowe 47.000 22.000 - -  
  083 wpływy z usług 17.000 20.000 - -  
  097 wpływy z różnych dochodów - 2.000 - -  
  626 dotacje z funduszy celowych na finanso-

wanie lub dofin. kosztów realizacji inwe-
stycji i zakupów inwest. j. sekt. fin. pu-
blicznych  

30.000 -    

700   Gospodarka mieszkaniowa 65.000 281.000 281.000 -  
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo-

ściami 
65.000 281.000 281.000 -   

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

65.000 281.000 281.000 -  

710   Działalność usługowa 263.640 304.000 304.000 -  
71013  Prace geodezyjne i kartograficzne 119.640 141.000 141.000 -   

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

119.640 141.000 141.000 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 41.000 38.000 38.000 -   

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

41.000 38.000 38.000 -  

71015  Nadzór budowlany 103.000 125.000 125.000 -   
 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

103.000 112.000 112.000 -  

  641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje 

- 13.000 13.000 -  

750   Administracja publiczna 1.847.370 1.858.050 243.680 14.370  
75011  Urzędy Wojewódzkie 206.810 218.050 203.680 14.370  

211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

194.600 203.680 203.680 -  
 

 

212 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 

12.210 14.370 - 14.370  

75020  Starostwa Powiatowe 1.602.260 1.600.000 - -  
 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.481.420 1.600.000 - -  
 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 

postaci pieniężnej 
11.060 -    

 097 Wpływy z różnych dochodów 77.780 -    
 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realiz. na podst. poro-
zumień między j.s.t. 

28.000 -    

 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących jedn. sek-
tora fin. publ. 

4.000 -    

75045  Komisje poborowe 38.300 40.000 40.000 -  

 

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

38.300 40.000 40.000 -  

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

30.602 -    

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw 

30.602 -    

  211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

30.602 -    

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

9.318.900 2.559.000 2.559.000 -  

75405  Komendy Powiatowe Policji 6.750.000 - - -  
 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

6.740.000 - - -  

 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących j.s.f. pu-
blicznych 

10.000     

75411  Komendy Powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

2.568.900 2.559.000 2.559.000 -  

 

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

2.563.900 2.559.000 2.559.000 -  

  244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących j.s.f. pu-
blicznych 

5.000 - -   

756   Dochody od osób prawnych, osób fi-
zycznych i od innych jednostek nie po-
siadających osobowości prawnej 

244.929 344.873 - -  

75622  Udziały powiatów w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa 

244.929 344.873 - -   

 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 244.929 344.873 - -  
758   Różne rozliczenia 25.267.416 25.293.898 - -  

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

18.425.602 18.544.678 - -   

 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 18.425.602 18.544.678 - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.482.909 1.437.859 - -  

 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.482.909 1.437.859 - -  
75806  Część drogowa subwencji ogólnej dla 

powiatów 
5.265.485 5.211.361 - -  

 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 5.265.485 5.211.361 - -  
75814  Różne rozliczenia finansowe 93.420 100.000 - -  

 

 092 Pozostałe odsetki 93.420 100.000 - -  
801   Oświata i wychowanie 675.227 434.196 - -  

80102  Szkoły podstawowe specjalne 34.526 -    
 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

34.526 -    

80110  Gimnazja 3.682 -    
 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

3.682 -    

80111  Gimnazja specjalne 15.780 -    
 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

15.780 -    

80120  Licea Ogólnokształcące 72.049 16.145 - -  
 069 Wpływy z różnych opłat 500 1.000 - -  

 

 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 

39.095 15.145 - -  

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

32.454 -    

80130  Szkoły Zawodowe 301.870 187.700 - -  
 069 Wpływy z różnych opłat 1.500 25.700 - -  
 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 
- 12.000 - -  

 083 Wpływy z usług 200 -    
 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składni-

ków majątkowych 
34.200 -    

 092 Pozostałe odsetki 300 -    
 097 Wpływy z różnych dochodów 103.580 150.000 - -  
 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

101.090 -    

 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących j.s.f. pu-
blicznych 

21.000 -    

 626 dotacje z funduszy celowych na finanso-
wanie lub dofin. kosztów realizacji inwe-
stycji i zakupów inwest. j. sekt. fin. pu-
blicznych 

40.000     

80134  Szkoły zawodowe specjalne 2.353 -    

 

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

2.353 -    

80140  Centra Kształcenia Ustawicznego  i Prak-
tycznego 

210.056 200.000 - -  

 083 Wpływy z usług 203.857 200.000 - -  
 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

6.199 -    

80195  Pozostała działalność 34.911 30.351 - -  

 

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

34.911 30.351 - -  

851   Ochrona zdrowia 3.813.800 732.000 732.000 -  
 85111  Szpitale ogólne 3.000.000 -    
  643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych własnych powiatu 

3.000.000 -    

85156  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 813.800 732.000 732.000 -   
 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

813.800 732.000 732.000 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
853   Opieka społeczna 6.714.218 6.399.728 714.980 -  

85301  Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 1.743.978 1.660.992 - -  
 083 Wpływy z usług 6.000 -    

 

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania własne 

1.737.978 1.660.992 - -  

85302  Domy Pomocy Społecznej 2.988.541 2.961.361 - -  
213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

2.409.441 2.375.161 - -  

083 Wpływy z usług 574.813 582.000 - -  

 

097 Wpływy z różnych dochodów 4.287 4.200 - -  
85304  Rodziny zastępcze 945.000 850.000 - -  

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

945.000 850.000 - -  

85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wycho-
wawcze 

104.900 17.000 17.000 -  

 

 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej wykonywane przez 
powiat 

104.900 17.000 17.000 -  

85318  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 152.020 137.000 82.000 -  
 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

79.000 82.000 82.000 -  

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

20.000 - -   

 069 wpływy z różnych opłat 13.020 20.000 - -  
 097 wpływy z różnych dochodów 300 -    
 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących j.s.t.p. 
39.700 35.000 - -  

 

85321  Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepeł-
nosprawności 

82.000 83.000 83.000 -  

  211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

82.000 83.000 83.000 -  

85333  Powiatowe Urzędy Pracy 661.000 687.000 532.980 -  
 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

512.870 532.980 532.980 -  

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania własne powiatu 

148.130 154.020 - -  

85334  Pomoc dla repatriantów 30.545 -    
 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej 

30.545 -    

85395  Pozostała działalność 6.234 3.375 - -  

 

 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania własne powiatu 

6.234 3.375 - -  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 377.759 63.861 - -  
 85403  Specjalne ośrodki szkolno-wychow. 26.342 -    
  213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

26.342 -    

 85406  Poradnie psychologiczno-pedagog. 4.910 -    
  213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

4.910 -    

85410  Internaty i bursy szkolne 112.731 56.061 - -  
069 Wpływy z różnych opłat 73.824 56.061 - -  
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 
13.876 - - -  

 
 

097 Wpływy z różnych dochodów 11.177 -    
  213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

3.854 -    

  626 dotacje z funduszy celowych na finanso-
wanie lub dofin. kosztów realizacji inwe-
stycji i zakupów inwest. j. sekt. fin. pu-
blicznych 

10.000 -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 220.200 -    
  213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

220.200 -    

85495  Pozostała działalność 13.576 7.800 - -   
 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

13.576 7.800 - -  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 

40.000 175.000    

 92118  Muzea 40.000 175.000    
  213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych 
powiatu 

40.000 175.000    

Razem dochody 49.302.504 39.064.606 5.318.660 14.370  

 
Załącznik Nr 2 

Wydatki budżetu w 2003 roku 
 

Symbol Wydatki  
Bieżące 

W tym: 
Lp. Nazwa działu i rozdział 

Dział Rozdział 
Ogółem 
(6+11) Razem Wynagrodzenie 

i pochodne Dotacje 
Obsługa 

długu 

Z tyt. 
poręczeń  

i  
gwarancji 

Majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Wydatki na zadania własne          
 1. Leśnictwo 020  113.000 113.000 43.730 - - - - 
 Gospodarka leśna  02001 60.000 60.000 - - - - - 
 Nadzór nad lasami  02002 53.000 53.000 43.730 - - - - 
 2. Transport i łączność  600  4.233.361 3.808.361 958.280 - - - 425.000 
 Drogi publiczne powiatowe  60014 4.233.361 3.808.361 958.280 - - - 425.000 
 3. Administracja publiczna 750  3.945.732 3.945.732 3.050.950 - - - - 
 Rady Powiatów 

Starostwa Powiatowe 
 75019 

75020 
291.732 

3.654.000 
291.732 

3.654.000 
- 

3.050.950 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 4. Obsługa długu publicznego 757  397.000 397.000 - - 397.000 - - 
 Obsługa papierów wartościo-

wych, kredytów i pożyczek j.s.t. 
 75702 397.000 397.000 - - 397.000 - - 

 5. Różne rozliczenia 758  275.000 275.000 - - - 41.698 - 
 Rezerwy ogólne  75818 233.302 233.302 - - - - - 
 Rezerwy celowe  75818 41.698 41.698    41.698  
 6. Oświata i wychowanie 801  15.880.788 15.339.788 13.851.743 324.466 - - 541.000 
 Szkoły podstawowe specjalne  80102 1.198.051 1.198.051 1.058.868 - - - - 
 Gimnazja  80110 399.782 399.782 230.245 - - - - 
 Gimnazja specjalne  80111 773.294 773.294 694.110 - - - - 
 Dowożenie uczniów do szkół  80113 36.550 36.550 - - - - - 
 Licea ogólnokształcące  80120 3.105.826 3.105.826 3.052.150     
 Szkoły zawodowe  80130 8.868.638 8.327.638 7.970.670 - - - 541.000 
 Szkoły zawodowe specjalne  80134 182.614 182.614 140.203 - - - - 
 Centra kształcenia ustawicznego  80140 951.216 951.216 705.497 - - - - 
 Inne formy kształcenia   80144 334.466 334.466 - 324.466 - - - 
 Pozostała działalność  80195 30.351 30.351 - - - - - 
 7. Ochrona zdrowia 851  62.000 - - - - - 62.000 
 Szpitale ogólne  85111 62.000 - - - - - 62.000 
 8. Opieka społeczna 853  5.684.748 5.684.748 3.793.320 130.000 - - - 
 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  

Domy pomocy społecznej  
Pozostała działalność  
Rodziny zastępcze 
Powiatowe Centra Pomocy Ro-
dzinie 
Powiatowe Urzędy Pracy 

 85301 
85302 
85395 
85304 
85318 
 
85333 

1.660.992 
2.961.361 

3.375 
850.000 

55.000 
 

154.020 

1.660.992 
2.961.361 

3.375 
850.000 

55.000 
 

154.020 

1.208.800 
2.378.500 

- 
- 
52.000 

 
154.020 

130.000 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 9. Edukacyjna opieka wychowaw- 
     cza 

854  3.427.947 3.427.947 3.326.911 20.000 - - - 

 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wych. 
Poradnie Psychologiczno-Pedagog. 
Internaty i bursy szkolne 
Szkolne schronisko młodzieżowe 
Pozostała działalność 

 85403 
85406 
85410 
85417 
85495 

1.993.600 
460.094 
946.453 

20.000 
7.800 

1.993.600 
460.094 
946.453 

20.000 
7.800 

1.976.347 
440.324 
910.240 

- 
- 

- 
- 
- 

20.000 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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 10. Kultura i ochrona dziedzictwa 

      narodowego 
921  390.000 390.000 - 371.000 - - - 

 Muzea 
Pozostała działalność 

 92118 
92195 

350.000 
40.000 

350.000 
40.000 

- 
- 

350.000 
21.000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 10. Kultura fizyczna i sport 926  30.000 30.000 - 15.300 - - - 
 Pozostała działalność  92695 30.000 30.000 - 15.300 - - - 
 RAZEM I   34.439.576 33.411.576 25.024.934 860.766 397.000 41.698 1.028.000 

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

         

 1. Rolnictwo i łowiectwo 010  465.000 425.000 303.200 - - - 40.000 
 Prace geodezyjno-urządz. 

Inspekcja weterynaryjna 
 01005 

01021 
80.000 

385.000 
80.000 

345.000 
- 

303.200 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
40.000 

 2. Leśnictwo  020  19.000 19.000 - - - - - 
 Gospodarka leśna  02001 19.000 19.000 - - - - - 
 3. Gospodarka mieszkaniowa 700  281.000 281.000 - - - - - 
 Gospodarka gruntami i nieru-

chomościami 
 70005 281.000 281.000 - - - - - 

 4. Działalność usługowa 710  304.000 291.000 100.800 - - - 13.000 
 Prace geodezyjne i kartograficzne  

Opracowania geodezyjne i karto-
graficzne 
Nadzór budowlany 

 71013 
71014 
 
71015 

141.000 
38.000 

 
125.000 

141.000 
38.000 

 
112.000 

- 
- 

 
100.800 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 

 
13.000 

 5. Administracja publiczna 750  243.680 243.680 78.280 148.440 - - - 
 Urzędy Wojewódzkie  75011 203.680 203.680 55.240 148.440 - - - 
 Komisja Poborowa  75045 40.000 40.000 23.040 - - - - 
 6. Bezpieczeństwo publiczne i 

    ochrona przeciwpożarowa 
754  2.559.000 2.559.000 1.903.901 - - - - 

 Komendy Powiatowe Policji 
Komendy Powiatowe Straży 
Pożarnej 

 75405 
75411 

- 
2.559.000 

- 
2.559.000 

- 
1.903.901 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 7. Ochrona zdrowia 851  732.000 732.000 - - - - - 
 Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne 
 85156 732.000 732.000 - - - - - 

 8. Opieka społeczna  853  714.980 714.980 568.307 - - - - 
 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 

Powiatowe Centra Pomocy Ro-
dzinie 
Zespoły ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności 
Powiatowe Urzędy Pracy  

 85316 
85318 
 
85321 
 
85333 

17.000 
82.000 

 
83.000 

 
532.980 

17.000 
82.000 

 
83.000 

 
532.980 

- 
82.000 

 
19.400 

 
466.907 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

 Razem II   5.318.660 5.265.660 2.954.488 148.440 - - 53.000 
III Wydatki na zadania realizowane 

na postawie porozumień z orga-
nami administracji rządowej 

         

 1. Administracja publiczna  750  14.370 14.370 14.370 - - - - 
 Urzędy Wojewódzkie  75011 14.370 14.370 14.370 - - - - 
 Razem III   14.370 14.370 14.370 - - - - 

IV Wydatki na zadania realizowane 
na postawie porozumień (umów) 
z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego 

  - - - - - - - 

 Ogółem wydatki (I+II+III+IV)   39.772.606 38.691.606 27.993.792 1.009.206 397.000 41.698 1.081.000 

 
Załącznik Nr 3 

 
Przychody i rozchody budżetu 2003r. 

 
Lp. Przychody Kwota 
1. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 - 
2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§  - 
3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe § 952 2.338.000 
4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe  - 
5. Spłaty pożyczek udzielonych  - 
6. Przychody z prywatyzacji majątku - 
7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
- 

Razem przychody 2.338.000 
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Rozchody  
1. Spłaty kredytów długoterminowych § 992 1.630.000 
2. Spłaty pożyczek długoterminowych - 
3. Pożyczki udzielone - 
4. Wykup papierów wartościowych - 

Razem rozchody 1.630.000 

 
Załącznik Nr 4 

 
Plan finansowy funduszy celowych na 2003 rok 

 
1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym 
 

plan w złotych 
I. Stan funduszu na początek roku  56.200 zł. 
II. Przychody  300.000 zł. 
III. Rozchody  356.200 zł. 
IV. Stan Funduszu na koniec roku  0. 
 

2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  

 

plan w złotych 
I. Stan funduszu na początek roku  134.352 zł. 

II. Przychody  240.000 zł. 
III. Rozchody  374.352 zł. 
IV. Stan funduszu na koniec roku  0. 

 
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych 
  

plan w złotych 
I. Stan funduszu na początek roku  0 
II. Przychody  1.900.000 
III. Rozchody  1.900.000 
IV. Stan funduszu na koniec roku  0. 

 
Załącznik Nr 5 

 
Plan finansowy środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na 2003 rok 

 
Lp. Nazwa środka specjalnego Przychody Rozchody 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie 100.000 100.000 
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów 27.000 27.000 
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów 75.000 75.000 
4. Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów 60.000 60.000 
5. Zespół Szkół Rolniczych Krzelów 200.000 200.000 
6. Dom Dziecka Nagłowice 10.000 10.000 
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Wodzisław  80.000 80.000 
9. Inspekcja Weterynaryjna Jędrzejów 10.000 10.000 

10. Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów 20.000 20.000 
Razem 582.000 582.000 

 
Lp. Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego  
1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Krzelowie  
- środki obrotowe na początek roku  68.900 
- przychody własne 370.000 
- rozchody 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 

370.000 
 

132.400 
- środki obrotowe na koniec roku 68.900 

 
Załącznik Nr 6 

 
Wykaz dotacji z budżetu powiatu na rok 2003 dla innych podmiotów 

 
921-92195 - Promocja 
 
1. Archiopactwo OO Cystersów w Jędrzejowie na 

prace remontowo-konserwatorskie  5.000 zł 
2. Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-

Naukowe na dofinansowanie Międzynarodo-
wego Festiwalu Organowego w Klasztorze OO 
Cystersów w Jędrzejowie  5.000 zł 

3. Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia w Jędrze-
jowie  800 zł 

4. Polski Związek Niewidomych Oddział w Ję-
drzejowie  800 zł 

5. Klub Abstynentów „Relaks”  500 zł 
6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwali-

dów Zarząd Rejon. J-ów  800 zł 
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7. Stowarzyszenie im. Ks. Konarskiego w Żarczy-

cach Dużych  500 zł 
8. Zarząd Powiatowy Kombatantów  1.000 zł 
9. Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych J-ów  5.000 zł 
10. Związek Harcerstwa Polskiego  800 zł 
11. Zarząd Rejonowy LOK Jędrzejów  800 zł 
Razem  21.000 zł. 
 
926-92695 - Sport i turystyka 
 
1. Klub Sportowy „NADIR”  800 zł 
2. Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski  800 zł 
3. Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Nagłowice 

 800 zł 
4. Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów  2.500 zł 

5. Powiatowy Związek Szkolnych Kół Sportowych  
  2.500 zł 

6. Zespół Sportowy „Start” Słupia Jędrzejowska  
  800 zł 

7. Miejski Klub Sportowy „Unia” Sędziszów  800 zł 
8. Klub Sportowy „Partyzant” Wodzisław 500 zł 
9. Nauczycielskie Towarzystwo Sportowe Jędrze-

jów  600 zł 
10. Sekcja Olimpiad Specjalnych „Strzała” Jędrze-

jów  800 zł 
11. Klub Sportowy „Zryw” Skroniów  800 zł 
12. Klub Sportowy „WIERNA” Małogoszcz  800 zł 
13. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  2.800 zł 
Razem  15.300 zł 
Ogółem  36.300zł. 

 
Dochody budżetowe 

 
Planowane dochody budżetowe Powiatu Jędrze-
jowskiego na 2003 rok wynoszą (zał. Nr 1)  
  39.064.606 zł 
w tym: 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań 

administracji rządowej wynoszą  5.318.660 zł 
co stanowi 13,6 % dochodów ogółem  
w tym dotacje na inwestycje wynoszą  53.000 zł 

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej na postawie porozu-
mień z organami administracji rządowej wy-
noszą  14.370 zł 
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem 

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań 
własnych Powiatu wynoszą  5.309.699 zł 
co stanowi 13,6 % dochodów ogółem 

- Subwencje oświatowe wynoszą  18.544.678 zł 
co stanowi 47,5 % dochodów ogółem 

- Subwencje drogowe wynoszą  5.211.361 zł 
co stanowi 13,3 % dochodów ogółem 

- Subwencja wyrównawcza dla powiatu wynosi  
  1.437.859 zł 
co stanowi 3,7 % 

- Udział w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych wynoszą  344.873 zł 
co stanowi 0,9 % 

- Dochody własne wynoszą   2.883.106 zł 
tj. 7,3 % dochodów ogółem. 

 
Na dochody własne składają się: 
dział 020 Leśnictwo 
- otrzymane kwoty z Agencji Rolnej na wypłatę 

zalesień dla rolników  60.000 zł 
 
dział 600 Transport i Łączność   

- wpływy z czynszów (Zarząd Dróg Powiato-
wych)  22.000 zł 

 
dział 750 Administracja publiczna  
- wpływy z opłat komunikacyjnych Starostwa  

  1.600.000 zł 
 
dział 758 Różne rozliczenia  
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 

Starostwa  100.000 zł 
 
dział 801 Oświata i wychowanie 
- wpływy z różnych opłat, najmu i dzierżawy LO 

Jędrzejów  16.145 zł 
- wpływy z rożnych opłat Z S E Jędrzejów  25.700 zł 
- dochody z najmu oraz wpływy z różnych do-

chodów Zespołu Szkół Rolniczych w Krzelowie  
  150.000 zł 
Zespół Szkół Zawodowych Jędrzejów  12.000 zł 

- wpływy z usług Centrum Kształcenia Praktycz-
nego  200.000 zł. 

 
dział 853 Opieka społeczna  
- wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS  

  582.000 zł 
- z innych opłat  4.200 zł 
- wpływy z rodzin biologicznych PCPR  20.000 zł 
- wpływy za obsługę PFRON  35.000 zł 
 
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (inter-
naty) 
- wpływy z różnych opłat czynsze, dzierżawy  

Zespół Szkół Ekonomicznych Jędrzejów  56.061 zł. 
Razem dochody własne wynoszą  2.883.106 zł. 
Ogółem planowane dochody budżetu powiatu 
wynoszą  39.064.606 zł. 
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Wydatki budżetowe 
 
Planowane wydatki budżetowe Powiatu na 2003 
rok zamykają się kwotą  39.772.606 zł  
z tego: 
- wydatki bieżące stanowią kwotę  38.691.606 zł 

- wydatki majątkowe stanowią kwotę  1.081.000 zł. 
Planowane wydatki dotyczą utrzymania niżej wy-
mienionych działów klasyfikacji budżetowej: 

 
I. Wydatki na zadania własne: 34.439.576 zł 

 
Dział 020 Leśnictwo  113.000 zł 
- gospodarka leśna - wypłaty zalesienia 60.000 zł 
- nadzór nad lasami  53.000 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność  
- Drogi publiczne powiatowe  4.233.361 zł 

w tym: 
- wydatki majątkowe  425.000 zł 

 
Dział 750 Administracja publiczna  3.945.732 zł 
- Rady Powiatów  291.732 zł 
- Starostwo Powiatowe  3.654.000 zł 
 
Dział 757 Obsługa długu publicznego  397.000 zł 
w tym: 
- spłata odsetek od kredytów bankowych  

  397.000 zł 
 
Dział 758 Różne rozliczenia - rezerwa ogólna  
  275.000 zł 
stanowi 0,69 % wydatków budżetu ogółem 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie  15.880.788 zł 
- na inwestycje oświatowe  541.000 zł 
- wydatki bieżące  15.339.788 zł 
Bieżące utrzymanie Szkół Ponadpodstawowych 
- szkoły podstawowe specjalne  1.198.051 zł 
- gimnazja  399.782 zł 
- gimnazja specjalne  773.294 zł 
- dowożenie uczniów do szkół  36.550 zł 
- licea ogólnokształcące  3.105.826 zł 
- szkoły zawodowe  8.327.638 zł 
- szkoły zawodowe specjalne  182.614 zł 
- Centra kształcenia ustawicznego  951.216 zł 

Inne formy kształcenia (szkoły niepubliczne)  
  334.466 zł 

- Pozostała działalność  30.351 zł  
(naliczenia na FŚS dla nauczycieli emerytów)  

Ogółem dział 801 wynosi  15.880.788 zł 

Dział 851 Ochrona Zdrowia wynosi  62.000 zł 
- szpitale ogólne (dotacja na inwestycje)  62.000 zł 
 
Dział 853 Opieka społeczna  5.684.748 zł 
kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie: 
- placówki opiekuńczo-wychowawcze  1.660.992 zł 
- Dom Pomocy Społecznej Mnichów 2.961.361 zł 
- Pozostała działalność  3.375 zł 

(naliczenia na FŚS dla nauczycieli emerytów w 
Domu Dziecka) 

- Rodziny Zastępcze (zasiłki dla rodzin)  850.000 zł 
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  55.000 zł 
- Powiatowe Urzędy Pracy  154.020 zł 
Razem  5.684.748 zł 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
  3.427.947 zł 
w tym bieżące utrzymanie jednostek: 
- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 

(internaty)  1.993.600 zł 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 460.094 zł 
- Internaty i bursy szkolne  946.453 zł 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe  20.000 zł 
- Pozostała działalność  7.800 zł  

(naliczenie na FŚS dla nauczycieli emerytów)  
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego  390.000 zł. 
w tym: 
- dotacja z budżetu Starostwa dla Muzeum  

  350.000 zł 
- środki na promocję  40.000 zł 

z tego dotacje dla jednostek spoza sektora fi-
nansów publicznych  21.000 zł 

 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport  30.000 zł 
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora  finan-
sów publicznych  15.300 zł 
Razem I  34.439.576 zł. 

 
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji 5.318.660 zł rządowej innych zadań zleconych ustawami 

 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  465.000 zł 
dotacje na działalność bieżącą  425.000 zł 
w tym: 
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa  80.000 zł 
- inspekcja weterynaryjna 345.000 zł 

dotacja na działalność inwestycyjną dla insp. we-
terynarii  40.000 zł 
  
Dział 020 Leśnictwo  19.000 zł 
dotacje na działalność bieżącą - gospodarkę leśną  
  19.000 zł 
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Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  281.000 zł 
- gospodarka gruntami i nieruchomościami  

  281.000 zł 
 
Dział 710 Działalność usługowa  304.000 zł 
- prace geodezyjno-kartograficzne  141.000 zł 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne  

  38.000 zł 
- Nadzór Budowlany  125.000 zł 

w tym inwestycje  13.000 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna  243.680 zł 
dotacje celowe na działalność wykonywaną przez 
gminy 
- Urzędy Wojewódzkie  148.440 zł 
- wykonywane czynności przez Starostwo  

  55.240 zł 
- Komisje Poborowe  40.000 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  2.559.000 zł 
dotacje na bieżącą działalność: 

- Komendy Powiatowe Straży Pożarnej  
  2.559.000 zł 

 
Dział 851 Ochrona zdrowia  732.000 zł 
dotacje celowa przeznaczona na wypłatę składek 
na ubezpieczenia zdrowotne dla:  
- Powiatowego Urzędu Pracy  700.000 zł 
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych  

  32.000 zł 
 
Dział 853 Opieka społeczna  714.980 zł 
dotacje celowe na bieżącą działalność: 
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla: 
- Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 17.000 zł 
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 82.000 zł 
- Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełno-

sprawności  83.000 zł 
- Powiatowe Urzędy Pracy  532.980 zł 
Razem II  5.318.660 zł. 

 
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.370 zł 

 
Dział 750 Administracja publiczna  14.370 zł 
dotacje celowe na bieżącą działalność 

- prace związane z wydawaniem paszportów  
  14.370 zł 

Ogółem wydatki budżetu  39.772.606 zł. 
 

Zestawienie mienia komunalnego Powiatu Jędrzejowskiego 
 

Ilość 

Lp. Użytkownik 
Nr działki 

powierzchnia 
w ha 

Wartość 
gruntu 
w tys. zł 

Wartość 
budynków i 

budowli 
w tys. zł 

Pow. 
użytk. 

bud. m² 
bud. 

budowl 
lo-
kali 

Nr Decyzji Art. 
Mienie 

ruchome 
w tys. zł 

Nr decyzji 
Wartość 
ogółem 
w tys. zł 

Art. Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe 
w Jędrzejowie 

363 
0,3406 ha 

37,50 270,2 1275,99 2+0  
GN.V-7228/3/124/99 

24.01.2000 
60 197,8 

GN.V-7228/3/124/99 
24.01.2000 

 60 
Kw. 893 
Powiat 

2 Dom Pomocy Spo-
łecznej w Mnichowie 

1053, 1052/5 
10,03 ha 145,40 2474,4+574,1 4822,8 8+12  

GN.V-7228/3/152/99 
18.04.2000 60 848,0 

GN.V-7228/3/152/99 
18.04.2000  60 

Kw. 51332 
Powiat 

3 Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Jędrzejowie 
(szpital i ośrodek) 

83,84,123,124, 
125 

3,0851 ha 
185,1 7304,0+458,9 11083,2 19+13  GN.V-7722/4/29/00 

10.11.2000 
64 - - - - 

KW.51996 
KW. 49423 

Powiat 
4 

Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Jędrzejowie 

220, 117, 
119, 120 

0,2667 ha 
16,00 - - -  GN.V-7723/2/36/00 

02.08.2000 
60 - - - - 

Kw. 6953 
Kw. 40496 

Powiat 
5 Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficz-
nej 

76,72/511,22 
355/2 

0.0286 ha 
2,9 38,4  - 1 GN.V-7722/4/23/00 

26.05.2000 
64 - - Skarga  - 

6 Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficz-
nej 

39,90/511,22 
355/2 

0,0286 ha 
0,69 4,02 39,90 - 1 GN.V-7722/4/22b/00 

04.07.2000 
64 

Kw. 46596 
Kw. 46578 

Powiat 

7 Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficz-
nej 

92,85/786,89 
356 

0,0299 ha 
1,09 9,34 92,85 - 1 

GN.V-7722/4/22a/00 
04.07.2000 

 
64 

163,80 
GN.7723/2/54/00 

8.08.2000 
 60 

Kw. 46615 
Kw. 35594 

Powiat 

8 Zespół Szkół Ekono-
micznych w Jędrze-
jowie (szkoła) 

- - - - - - - - 232,9 GN.V-7722/2/50/00 
21.11.2000 

 60 - 

9 Zespół Szkół Ekono-
micznych w Jędrze-
jowie (Internat) 

392/2 
0,5762 ha 

113,4 385,9+3,1 5422,0 1+1 - GN.V-7722/4/34/00 
21.08.2000 

64 97,1 GN.V-7723/2/57/00 
10.11.2000 

 60 Kw. 51817 
Powiat 

10 Zespół Szkół Ponad-
podstawowych w 
Wodzisławiu 

273/6, 273/9 
2,0798 ha 

24,96 2450,9+24,2 4955,4 6+3  GN.V-7722/4/55/00 
23.01.2001 

64 244,1 GN.V-7723/2/89/00 
13,09,2001 

  KW. 52312 

11 Zarząd Dróg Powia-
towych w Jędrzejowie 
ul. Okrzei 83 

123/1 
0,1870 ha 

56,10 168,2 578,0 2+0 - GN.V-7723/43/00 
30.11.2000 

60 96.1 GN.V-7723/43/00 
30.11.2000 

 60 KW. 52053 
Powiat 

12 Zarząd Dróg Powia-
towych w Jędrzejowie 
Obwód: Wodzisław 
Obręb: Łany 

385 
1,20 ha 

36,00 83,2+93,6 486,0 4+5  GN.V-7723/2/49/00 
18.10.2000 

60 62,3 GN.V-7723/2/49/00 
18.10.2000 

 60 Kw. 44324 
Powiat 
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13 Zarząd Dróg Powia-
towych w Jędrzejowie  
Obwód: Małogoszcz  
Obręb: Małogoszcz 

2795/2 
0,72 ha 

72,00 24,31+69,64 262,0 2+6  GN.V-7723/2/48/00 
20,07,2001 

60 41,8 GN.V-7723/2/48/00 
20,07,2001 

 60 Kw.47317 
Powiat 

14 Muzeum im. Przy-
pkowskich w Jędrze-
jowie 

241-0,1974 ha 
233-0,0373 ha 

117,3 384,1+152,7 1734,9 3+1  GN.V-7722/4/32/00 
17,10,2000 

64 178,5 GN.V-7723/2/72/00 
18.10.2000 

 60 Kw. 5064 
Powiat 

15 Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna 
w Jędrzejowie 
Ul. Reymonta 1 

- - - - - - - - 4,5 GN.V-7723/2/51/00 
02.11.2000 

 60 - 

16 
Powiatowy Urząd Pracy - - -  - - - - 1240,7 

GN.V-7723/2/47/00 
30.10.2000  60 - 

17 
Dom Dziecka w Nagło-
wicach 

1053,1051, 
1046,1486 
6,4397 ha 

25,1 311,9+7,5 5328,0 6+4 - GN.V-7722/4/33/00 
10.11.2000 

64 110,6 GN.V-7723/2/76/00 
2.11.2000 

 60 Kw. 51997 
Powiat 

18 

Starostwo Powiatowe 
lokale nr. 21,22,23 
ul. 11 Listopada 83 

dz. 355/3 – 
0.0643 ha 
49,00/1758 

0,8 26,1 49,00 - 3 GN.V-7722/4/49/00 
29,01,2001 

64  GN.V-7722/4/49/00 
29,01,2001 

 64 

KW. 
48525, 
48526, 
48527, 
45195 
Powiat 

19 Centum Kształcenia Prak-
tycznego im. Macieja 
Rataja w Krzelowie 

dz. 547/1, 
576/5, 576/7, 
594 - 11,71 ha 

351,3 3619,6+763,5 10136,0
3 

22+21 - GN.V.7722/4-46/00 
02,10,2001 

64 1192,5 GN.V.7723/2-85/00 
02,10,2001r 

 
 

 KW.48269 

19 Zespół Opieki zdro-
wotnej w Jędrzejowie  

dz. 82 o pow. 
0,1004 ha 

6,00 0+0 - 1+0 - 
GN.V.7722/4-28/01 

21-12-2001 
64 - - - - KW. 52856 

20 Zespół Szkół Zawo-
dowych im. gen. 
Stefana Roweckiego 
„Grota” w Jędrzejo-
wie (szkoła) 

dz. 393/1, 
393/2, 393/3 
2,5648 ha 

641,2 347,9 + 21,1 - 8+3 - GN.V.7723/2-36/01 
13.02.2002 

60 356,7 -  60 KW. 46428 

21 Zespół Szkół Zawodo-
wych im. gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w 
Jędrzejowie  
(Internat) 

dz. 447 
0.8021 ha 

160,4 228,4 +0 - 3+0 - GN.V.7722/4-33/01 
25-02-2002 

64 33,7 RR.X.7723/2-42/01 
11.03.2002 

- 60 KW. 11323 

22 Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Jędrze-
jowie ul. Okrzei 63 

- - - - - -  - 275,5 RR.X.7723/2-9/02 
11.05.2002 

- 60 - 

23 
Liceum Ogólnokształ-
cące im. Mikołaja Reja 
w Jędrzejowie 
Ul. 11 Listopada 37 

284, 
285, 

286,287,288, 
289 = 1,4399 ha 

504,0 3250,5+157,1  6+4 2 RR.X.7722/4-4/02 
10.05.2002 

64 221,7 RR.X.7723/2-10/02 
13,05,2002 

- 60 

KW.12235, 
KW.7969, 

KW.23961, 
KW.9323 
Powiat 

24 Zespół Szkół Zawo-
dowych w Sędziszo-
wie 

481 - 0.3227 ha 11,3 258,8+8,2 1328 m 1+2 - RR.X.7722/4-8/02 
20,05,2002r 

64 28,3 RR.X.7723/2-14/02 
27,05,2002r 

 60 54658 
Powiat 
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UCHWAŁA Nr IV/44/2003 
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU 

 
z dnia 22 lutego 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Chmielnik. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 11b 

ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 
późn. zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Statut Miasta i Gminy w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej  
Nr XXIl/278/2001 z dnia 29.09.2001r. w sprawie 
uchwalenia statutu Miasta i Gminy Chmielnik oraz 
uchwała Nr XXIV/300/2001 Rady Miejskiej w 
Chmielniku z dnia 29 grudnia 2001r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do statutu Miasta i Gminy 
Chmielnik uchwalonego uchwałą Nr XXII/278/2001 
Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 
2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i 
Gminy Chmielnik. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Wójc k i
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Załącznik do uchwały Nr IV/44/2003  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia 22 lutego 2003r. 

 
Statut Miasta i Gminy Chmielnik 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Gmina Chmielnik stanowi wspólnotę 

samorządową mieszkańców zamieszkałych na jej 
terytorium. 

 
§ 2. Terytorium gminy obejmuje obszar o 

powierzchni 142,87 km2. Granice gminy przedsta-
wia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu. 

 
§ 3. Siedzibą organów gminy jest Miasto 

Chmielnik. 
 
§ 4. Gmina posiada herb, którego wizerunek 

stanowi załącznik nr 2 do statutu. 
 
§ 5.1. Gmina działa na podstawie obowiązu-

jących ustaw oraz niniejszego statutu. 
 
2. Ilekroć w statucie mówi się o: 

a) „ustawie ustrojowej” - rozumie się przez to 
ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1592 ze zmianami), 

b) „właściwych przepisach” - rozumie się przez to 
ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw regu-
lujące określoną dziedzinę. 

 
§ 6. Gmina stanowi: 

1) podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo 
gminy do wykonywania określonych w usta-
wach zadań publicznych samodzielnie w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzialność, 

2) podmiot prawa prywatnego, co oznacza, iż 
gmina posiadając osobowość prawną ma 
prawo do samodzielnego dysponowania 
swym majątkiem. 

 
§ 7. Zakres działania i zadania gminy 

określają:  
a) ustawa ustrojowa oraz inne właściwe przepisy, 
b) porozumienia z organami administracji rządo-

wej lub innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego. 

 
§ 8. Gmina realizuje zadania poprzez: 

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

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

du terytorialnego. 

§ 9.1. Organami gminy są: 
- Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrol-

ny, zwana w statucie „radą”, 
- Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik jako or-

gan wykonawczy, zwany w statucie „burmi-
strzem”. 

 
2. Do właściwości rady należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o 
ile ustawa ustrojowa i inne właściwe przepisy nie 
stanowią inaczej. 

 
3. Burmistrz wykonuje uchwały rady i reali-

zuje zadań gminy określonych ustawą ustrojową i 
innymi właściwymi przepisami. 

 
§ 10.1. W celu realizacji określonych zadań 

gmina tworzy samorządowe jednostki organiza-
cyjne, które mogą stanowić: 
a) jednostki organizacyjne bez osobowości praw-

nej, 
b) gminne osoby prawne. 
 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi 
załącznik nr 3 do statutu. 

 
§ 11.1. Jednostki organizacyjne bez osobo-

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

 
2. Rada uchwala lub zatwierdza regulaminy 

(statuty) tych jednostek oraz wyposaża je w nie-
zbędne składniki majątkowe. 

 
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez 

osobowości prawnej działają jednoosobowo w 
granicach swych kompetencji przewidzianych wła-
ściwymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielo-
nego przez zarząd. 
 

§ 12.1. Gminne osoby prawne tworzone są 
na podstawie: 
a) właściwych przepisów, przyznających im 

wprost taki status, 
b) właściwych przepisów, wyłącznie przez gminę. 
 

2. Gminne osoby prawne samodzielnie de-
cydują o sposobie wykonywania należących do 
nich zadań oraz praw majątkowych, z zastrzeże-
niem zasad wynikających z właściwych przepisów. 
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§ 13. W celu realizacji określonych zadań 
gmina może zawierać umowy z innymi podmio-
tami. Treść umowy określa szczegółowo prawa i 
obowiązki stron. 

 
§ 14. Gmina może realizować przejęte w 

drodze porozumienia zadania z zakresu admini-
stracji rządowej oraz zadania z zakresu właściwo-

ści powiatu i województwa. Treść porozumienia 
określa szczegółowo prawa i obowiązki stron. 
 

§ 15.1. Gmina może współdziałać z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego w formie związ-
ków, porozumień międzygminnych, stowarzyszeń.  

 
2. Zasady nawiązywania współdziałania okre-

śla ustawa ustrojowa. 
 

Jednostki pomocnicze 
 

§ 16.1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze - 
sołectwa. 
 

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i znie-
sieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga rada z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowa-
nych mieszkańców. 

 
3. Uchwała rady może być podjęta po prze-

prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i 
tryb przeprowadzenia konsultacji określa załącznik 
nr 4 statutu. 

4. Uchwała rady powinna uwzględniać natu-
ralne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyj-
ne, więzi społeczne oraz wskazywać nazwę, ob-
szar, granice, siedzibę organów. 

 
5. Organizację i zakres działania jednostki 

pomocniczej określa rada uchwałą w sprawie sta-
tutu sołectwa. 
 

7. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi 
załącznik nr 5 do statutu. 

 
Informacje publiczne 

 
§ 17.1. Działalność organów gminy jest jaw-

na, co oznacza prawo mieszkańców do: 
- uzyskiwania informacji, 
- wstępu na sesje Rady, 
- wstępu na posiedzenia komisji Rady, 
- dostępu do dokumentów dotyczących wyko-

nywania zadań publicznych. 
 

2. Uprawnionym do dostępu do dokumen-
tów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany 
bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego 
lub prawnego. 

 
3. Dysponentem dokumentów jest kierownik 

urzędu. Kierownik urzędu jest zobowiązany do 
podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować 
dokumentami publicznymi w formie i postaci na-
dającej się do udostępniania. 

 
4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o 

charakterze urzędowym sporządzone w przepisa-
nej formie przez: 
- organy gminy, 
- organy nadzoru i kontroli nad gminą związane 

z wykonywaniem zadań publicznych. 
Udostępnieniu podlegają w szczególności: 
- uchwały rady i zarządzenia burmistrza, 
- wnioski i opinie komisji rady, 
- interpelacje i wnioski radnych, 
- protokoły z posiedzeń rady, zarządu i komisji, 
- protokoły kontroli RIO, NIK, UKS, 
- akty nadzoru. 

5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłącze-
niem tych, co do których wyłączenie jawności wy-
nika z ustawy. Wyłączenia dotyczą: 
a) dokumentów zawierających informacje nie-

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

b) dokumentów zawierających informacje objęte 
tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), 

c) dokumentów zawierających informacje objęte 
tajemnicą statystyczną w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce pu-
blicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), 

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

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

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

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

 
6. Dostęp do dokumentów w sprawach do-

tyczących interesu strony w postępowaniu admi-
nistracyjnym regulują właściwe przepisy. 
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7. Udostępnienie dokumentów publicznych 
obejmuje prawo do: 
a) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumen-

tach, 
b) wglądu do dokumentów. 
 

8. Informacji o dokumentach publicznych 
udziela pracownik wskazany przez kierownika 
urzędu. Udzielając informacji pracownik wskazuje 
uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument 
jest udostępniany. 

 
9. Dostęp do dokumentów publicznych jest 

realizowany w formie: 
a) powszechnej publikacji, 
b) sukcesywnego udostępniania dokumentów do 

wglądu powszechnego, 
c) bezpośredniego udostępnienia dokumentu 

uprawnionemu na jego wniosek. 
 

10. Powszechnej publikacji dokonuje się: 
- w Dzienniku Urzędowym Województwa Świę-

tokrzyskiego, 
- w gazecie lokalnej, 
- możliwe inne publikatory - (internet). 
Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego okre-
ślają właściwe przepisy. 
 

11. Sukcesywne udostępnienie do wglądu 
powszechnego dokumentów publicznych w dro-
dze: 
a) wykładania lub wywieszenia dla zainteresowa-

nych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,  
b) poprzez zainstalowanie urządzeń umożliwiają-

cych zapoznanie się z dokumentem - urządze-
nia elektroniczne. 

 
12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają 

następujące dokumenty: 

- uchwały rady, 
- zarządzenia burmistrza, 
- protokoły z sesji rady. 
Kierownik urzędu może ustalić rodzaj dokumen-
tów do których wgląd odbywa się w obecności 
wyznaczonego pracownika. Uprawniony ma pra-
wo do sporządzania notatek i odpisów. 

 
13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu 

publicznego dotyczy tych dokumentów, których 
udostępnienie nie może być dokonane w formie 
powszechnej publikacji lub sukcesywnego udo-
stępnienia. Udostępnienia dokonuje się na pisem-
ny wniosek uprawnionego. Udostępnienie nastę-
puje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem, 
o ile środki techniczne którymi dysponuje urząd, 
umożliwiają przekazanie w taki sposób, o jaki 
wnioskował uprawniony. Jeżeli dokument nie mo-
że być udostępniony w formie zgodnej z wnio-
skiem uprawnionego, kierownik urzędu decyduje o 
innej formie udostępnienia podając uzasadnienie 
tego stanu rzeczy. 
 

14. Odmowa udostępnienia dokumentu na-
stępuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku 
nieudostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia 
jawności niektórych danych, należy podać podsta-
wę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ 
lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała. 
 

15. Na wniosek uprawnionego kierownik 
urzędu lub wyznaczony przez niego pracownik 
uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pie-
częci. Dokumentów publicznych podlegających 
powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się. 

 
16. W przypadku gdy nie jest niezbędne udo-

stępnienie całego dokumentu, upoważniony przez 
kierownika urzędu pracownik sporządza wyciąg z 
dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu. 

 
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy rady gminy 

 
§ 18. Liczbowy skład rady, jej kadencję okre-

śla ustawa ustrojowa. 
 
§ 19. Rada wybiera ze swego grona prze-

wodniczącego i wiceprzewodniczącego w trybie 
określonym ustawą ustrojową. Tryb odwołania lub 
rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub wice-
przewodniczącego reguluje ustawa ustrojowa. 

 
§ 20.1. Zadaniem przewodniczącego jest or-

ganizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad. 
 
2. W ramach organizowania pracy rady 

przewodniczący: 
a) reprezentuje radę na zewnątrz, 

b) koordynuje prace komisji, 
c) zwołuje sesje, 
d) ustala porządek obrad sesji. 

 
3. W ramach prowadzenia obrad przewodni-

czący: 
a) otwiera sesję, 
b) przewodniczy obradom, 
c) zamyka sesje. 
 

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

§ 21.1. Rada obraduje na sesjach, na których 
rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy należące 
do jej właściwości. 
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2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwo-
łuje się w trybie wskazanym w ustawie ustrojowej. 

 
3. Kolejne sesje rady zwołuje jej przewodni-

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

 
4. Na wniosek burmistrza lub co najmniej  

1/4 ustawowego składu rady przewodniczący 
obowiązany jest zwołać sesje w ciągu 7 dni od 
dnia złożenia wniosku. 

 
§ 22.1. O sesji zawiadamia się radnych na 

piśmie w terminie co najmniej 3 dni przed jej ter-
minem. Do zawiadomienia dołącza się porządek 
obrad i projekty uchwał. 

 
2. Informację o terminie, miejscu i przed-

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

 
§ 23. W przypadkach uzasadnionych rangą 

spraw i pilnym rozstrzygnięciem, przewodniczący 
może dokonać zwołania sesji bez zachowania ter-
minów, o którym mowa w § 22 przez gońca, który 
doręcza zawiadomienie, projekt porządku obrad i 
projekty uchwał. Do zasad doręczania zawiado-
mień przez gońca zastosowanie mają, odpowied-
nie przepisy Kodeksu postępowania administra-
cyjnego. 
 

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

 
§ 25. Rada rozpoczyna obrady w obecności 

co najmniej połowy składu. W przypadku, gdy 
liczba radnych obecnych na sesji podczas jej prze-
biegu zmniejszy się poniżej połowy składu, prze-
wodniczący przerywa obrady. 
 

§ 26. Jeżeli w porządku obrad przewiduje się 
przeprowadzenie głosowania tajnego lub jawnego 
imiennego rada dokonuje wyboru spośród rad-
nych trzyosobowej komisji skrutacyjnej, której 
zadaniem jest obliczanie wyników głosowania 
tajnego i jawnego imiennego. Wybór członków 
komisji odbywa się łącznie. 

 
§ 27. Po przeprowadzonym głosowaniu taj-

nym lub jawnym imiennym i po odczytaniu proto-
kołu komisji skrutacyjnej, rada przyjmuje uchwałę 
w przedmiotowej sprawie. 

 

§ 28.1. Przedmiot sesji stanowią sprawy ob-
jęte porządkiem obrad. 
 

2. Wniosek o zmianę w porządku obrad usta-
lonego przez przewodniczącego mogą zgłaszać 
radni na początku sesji, najpóźniej przed przyję-
ciem protokołu z poprzedniej sesji. 

 
3. Wnioski o zmianę w porządku obrad pod-

legają głosowaniu niezwłocznie. 
 
4. Wniosek taki może być jednak zgłoszony 

przez burmistrza. 
 

§ 29. W porządku obrad sesji winny znajdo-
wać się punkty: 
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
b) sprawozdanie z działalności burmistrz za okres 

między sesjami, 
c) rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał,  
d) zapytania i interpelacje radnych. 
 

§ 30.1. Przewodniczący udziela głosu rad-
nym tylko w sprawach objętych porządkiem ob-
rad, według kolejności zgłoszeń. 

 
2. Przewodniczący udziela głosu w sprawach 

nie objętych porządkiem obrad jedynie dla zgło-
szenia wniosków formalnych, do których zalicza 
się: 
- przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji, 
- odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 
- głosowanie bez dyskusji, 
- stwierdzenie kworum. 
 

3. O wniosku formalnym rozstrzyga rada po 
wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego 
przeciwnego głosu. 

 
§ 31. Radni, którzy zamierzają wziąć udział w 

dyskusji nad określonym punktem porządku ob-
rad, zgłaszają ten fakt przewodniczącemu rady. 

 
§ 32. W debacie nad daną sprawą radny mo-

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

 
§ 33. Poza kolejnością mówców przewodni-

czący może udzielić głosu: 
a) burmistrzowi lub osobie przez niego upoważ-

nionej, 
b) zaproszonym gościom. 
 

§ 34.1. Przewodniczący czuwa nad prze-
strzeganiem w toku obrad powagi i porządku na 
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sali oraz podejmuje niezbędne czynności dla 
przywrócenia tego porządku. 
 

2. Przewodniczący może zwrócić uwagę: 
radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od 
przedmiotu obrad, przywołaniem radnego „do 
rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” 
przewodniczący odbiera radnemu głos. 
 

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

 
§ 35. Rada swoje stanowisko wyraża w for-

mie uchwał. Rada, w trybie przewidzianym dla 
uchwał, może także podjąć apele - nie zawierające 
prawnie wiążącego wezwania do określonego za-
chowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania. 

 
§ 36. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

a) burmistrzowi 
b) komisjom 
c) co najmniej 5 radnym. 
 

§ 37.1. Projekt uchwały składa się w formie 
pisemnej przewodniczącemu, który jest zobowiąza-
ny umieścić go w porządku obrad najbliższej sesji. 

 
2. Do projektu uchwały załącza się uzasad-

nienie jeśli ono jest konieczne, które winno wyja-
śniać cel podjęcia uchwały, ewentualnie wskazy-
wać źródła finansowania, jeśli projekt uchwały 
powoduje obciążenie budżetu gminy. 

 
§ 38. Uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy składu 
rady, w głosowaniu jawnym lub jawnym imien-
nym, chyba że ustawa ustrojowa stanowi inaczej. 
O przeprowadzeniu głosowania jawnego imienne-
go decyduje rada na wniosek radnych. 

 
§ 39.1. Głosowanie jawne odbywa się przez 

podniesienie ręki. 
 
2. Głosowanie jawne imienne odbywa się 

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

 
3. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu 

ostemplowanej pieczęcią rady karty do głosowa-
nia z własnoręcznym podpisem przewodniczącego 
komisji skrutacyjnej. 

 
4. W głosowaniu jawnym imiennym i tajnym 

radni, po wypełnieniu karty do głosowania, kolej-

no, w porządku alfabetycznym wyczytywani przez 
sekretarza wrzucają karty do urny. 

 
§ 40.1. Obliczenia głosów w głosowaniu 

jawnym dokonują przewodniczący przy pomocy 
wiceprzewodniczących. 

 
2. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w 

głosowaniu tajnym i jawnym imiennym dokonuje 
komisja skrutacyjna. 

 
§ 41. W głosowaniu jawnym porządek gło-

sowania jest następujący: 
a) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 

uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego 
wniosku, 

b) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały 
w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku, 

c) głosowanie nad poprawkami według kolejno-
ści ustalonej przez przewodniczącego, 

d) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. 

 
§ 42.1. Na kartach do głosowania jawnego 

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

 
2. Radny oddaje głos wpisując znak „x” w 

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

 
§ 43.1. Uchwały, dla których podjęcia wyma-

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

 
2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór 

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

 
3. Uchwały, dla których podjęcia wymagana 

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

 
4. Uchwały, dla których podjęcia wymagana 

jest bezwzględna większość głosów ustawowego 
składu zapadają, jeżeli „za” padła co najmniej 
pierwsza liczba całkowita głosów przewyższająca 
połowę ustawowego składu rady i zarazem tej 
połowie najbliższa. 
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§ 44.1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza 
przewodniczący. 

 
2. W przypadku głosowania tajnego i jawne-

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

 
3. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera: 

a) skład komisji, 
b) liczbę osób biorących udział w głosowaniu, 
c) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
d) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólne rozstrzygnięcia. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 
 

§ 45. Wyniki głosowania są ostateczne, nie 
mogą być przedmiotem dyskusji. Wyniki głosowa-
nia tajnego i imiennego są podstawą do sporzą-
dzenia właściwej uchwały. Ponowne głosowanie w 
tej samej sprawie jest dopuszczalne tylko w przy-
padku stwierdzenia oczywistych omyłek rachun-
kowych. 

 
§ 46.1. Uchwały rady stanowią odrębne do-

kumenty, będące załącznikami do protokołu sesji. 
 
2. Uchwały o znaczeniu proceduralnym doty-

czące przebiegu sesji mogą być odnotowane w 
protokole bez sporządzania odrębnego dokumentu. 

 
3. Uchwała zawiera datę, numer, podstawę 

prawną, postanowienia merytoryczne, określenie 
organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwa-
ły, termin wejścia w życie. 

 
4. Uchwały podjęte na sesji podpisuje prze-

wodniczący lub wiceprzewodniczący. 
 
§ 47. Z przebiegu sesji sporządza się proto-

kół, który stanowi urzędowe stwierdzenie jej prze-
biegu. Protokół zawiera: 
- stwierdzenie kworum, 
- wybór sekretarzy obrad i komisji skrutacyjnej, 
- ilość zgłoszonych interpelacji i zapytań, 
- imiona i nazwiska osób zabierających głos w 

dyskusji, 
- wyniki głosowania nad poszczególnymi 

uchwałami, 
- stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ na 

przebieg sesji, 
a także w załącznikach pełne teksty podjętych 
uchwał, przedłożonych sprawozdań i wniosków 
oraz innych materiałów rozpatrywanych przez radę. 
 

3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz 
sekretarze, osoba sporządzająca. 

§ 48.1. Radny oraz każdy uczestnik sesji bio-
rący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia 
lub poprawkę do sporządzonego protokołu nie 
później niż do chwili przyjęcia protokołu z po-
przedniej sesji. 

 
2. O uwzględnieniu zastrzeżenia lub poprawki 

do protokołu rozstrzyga rada w formie głosowania. 
 
§ 49.1. Rada powołuje ze swego grona stałe i 

doraźne komisje do wykonywania określonych 
zadań. 

 
2. Komisje pełnią funkcję pomocniczą i nie 

mogą przejąć uprawnień rady. 
 
3. Radny powinien uczestniczyć w pracach 

co najmniej jednej komisji. 
 
§ 50. Ustanawia się następujące komisje stałe: 

1. Komisję Rewizyjną, działającą w zakresie 
spraw kontroli działalności burmistrza, samo-
rządowych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych. 

2. Komisję Budżetu Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego, działającą w zakresie spraw budżetu 
gminy i planów finansowych jednostek organi-
zacyjnych gminy oraz funduszy celowych. Do 
jej obowiązków należą zadania: 
a) wydawania opinii w zakresie projektu bu-

dżetu i sprawozdania z wykonania budżetu, 
b) wydawanie opinii o miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 
c) wydawanie opinii o projektach planów 

społeczno-gospodarczych, 
d) wydawanie opinii o ustaleniu wysokości 

podatków i opłata w granicach określonych 
ustawą, 

e) w sprawach majątkowych gminy, 
f) inicjowanie działań na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bez-
robociu. 

 
3. Komisję Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i 

Spraw Społecznych. Do jej obowiązków należą 
zadania i wydawanie opinii w zakresie: 
a) ochrony zdrowia i spraw socjalnych, 
b) oświaty (szkół, przedszkoli), 
c) kultury i sportu, 
d) d)bezpieczeństwa publicznego i ochrony prze-

ciwpożarowej. 
 

4. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Do jej zadań należy wydawanie opinii w zakresie: 
a) gospodarowania zasobami gruntów gminnych, 
b) zaopatrzenia wsi w wodę i melioracji, 
c) rozwoju infrastruktury usługowej i handlu, 
d) ochrony środowiska. 
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5. Komisję Regulaminowo-Statutową, której 
zadaniem jest opiniowanie projektów uchwał Rady 
Miejskiej. W skład komisji wchodzą: przewodni-
czący rady, wiceprzewodniczący rady i przewodni-
czący wszystkich stałych komisji rady. 

 
§ 51. Komisje doraźne powoływane są przez 

radę w zależności od potrzeb. 
 
§ 52.1. Rada ustala odrębną uchwałą maksy-

malną liczbę radnych wchodzących w skład komisji. 
 
2. Radni deklarują przynależność do po-

szczególnych komisji. 
 
3. W przypadku, gdy deklarację członkostwa 

w komisji złoży większa liczba radnych niż maksy-
malna liczba członków komisji ustalona przez radę, 
rada dokonuje wyboru spośród deklarujących. 

 
4. W przypadku, gdy liczba radnych deklaru-

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

 
§ 53. W składach komisji można dokonywać 

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

uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji. 
 

§ 54. Przewodniczącego komisji zatwierdza 
na wniosek komisji i odwołuje rada. Na wniosek 
przewodniczącego komisji, komisja spośród swo-
ich członków wybiera i odwołuje zastępcę prze-
wodniczącego i sekretarza. 

 
§ 55.1. Przewodniczący komisji organizuje 

pracę komisji i prowadzi jej posiedzenia. 
 

2. W ramach swych obowiązków przewodni-
czący komisji:  
a) opracowuje projekty planów pracy komisji, 

b) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń komi-
sji w porozumieniu z przewodniczącym rady, 

c) przewodniczy obradom, 
d) dba o dokumentowanie pracy. 
 

3. W przypadku nieobecności przewodniczą-
cego komisji jego obowiązki pełni zastępca prze-
wodniczącego. 

 
§ 56.1. Komisja działa na posiedzeniach. 

 
2. O terminie, miejscu, porządku dziennym 

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

 
3. Informację o terminie, miejscu i przed-

miocie obrad podaje się do wiadomości publicznej 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie 
gminy co najmniej na 3 dni przed terminem po-
siedzenia. 

 
§ 57. W posiedzeniach komisji mogą uczest-

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

 
§ 58.1. Komisje przedstawiają swe stanowi-

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

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

 
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego komisji. 
 
§ 59. Z posiedzenia komisji sporządza się 

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

 
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej 

 
§ 60. Do działania komisji rewizyjnej stosuje się 

odpowiednio postanowienia paragrafu 49 do 58 statu-
tu z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 61 do 69. 

 
§ 61.1. Ilość członków komisji rewizyjnej okre-

śla rada odrębną uchwałą.  
 
2. Skład komisji rewizyjnej reguluj ą przepisy 

ustawy ustrojowej. 
 
§ 62. Komisja rewizyjna przeprowadza kontro-

lę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto 
wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym: 

- na polecenie rady, 
- na wniosek burmistrza, o ile uzna je za konieczne,  
- przewodniczącego rady. 
 

§ 63. Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej 
obejmujący określenie podmiotu, przedmiotu i 
terminu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez ra-
dę. O podmiocie, przedmiocie i terminie kontroli 
nie objętej rocznym planem, przewodniczący ko-
misji rewizyjnej zawiadamia przewodniczącego 
rady przed rozpoczęciem kontroli. 

 
§ 64. Członkowie komisji rewizyjnej dokonu-

ją czynności kontrolnych na podstawie imiennego 
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upoważnienia wystawionego przez przewodniczą-
cego komisji rewizyjnej. 

 
§ 65. Kontrolę przeprowadza się w sposób 

nie utrudniający funkcjonowania kontrolowanego. 
 
§ 66.1. Kontrolujący mają prawo: 

- wstępu do pomieszczeń, 
- wglądu do dokumentów, 
- wezwania pracowników jednostki kontrolowa-

nej do złożenia pisemnych wyjaśnień, 
- sporządzania odpisów i kopii dokumentów. 

 
2. Burmistrz, a także w zakresie swej właści-

wości dyrektorzy komórek organizacyjnych i kierow-
nicy samorządowych jednostek organizacyjnych, 
przewodniczący organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych zobowiązani są udzielać wszelkich 
informacji oraz udostępniać materiały i dokumenty 
do pracy komisji rewizyjnej, chyba że sprzeciwiają 
się temu przepisy prawa. Odmowa dopuszczenia do 
czynności kontrolnych wymaga pisemnego uzasad-
nienia kierownika jednostki kontrolowanej. 

§ 67. Po zakończeniu czynności, kontrolujący 
sporządzają protokół pokontrolny zawierający: 
- datę, miejsce i przedmiot kontroli, 
- opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie 

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

kontrolowanej z treścią protokołu. 
 
§ 68. Po otrzymaniu protokołu, przewodni-

czący rady na najbliższej sesji umieszcza w po-
rządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia wyni-
ków kontroli i przyjęcia zaleceń pokontrolnych. 

 
§ 69. Jeśli w toku czynności kontrolnych za-

istnieje podejrzenie o popełnienie przestępstwa 
lub wykroczenia, komisja przedstawia sprawę od-
powiednio przewodniczącemu rady lub burmi-
strzowi celem powiadomienia organów ścigania. 

 
Zasady działania klubów 

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

klubu. 
 
§ 71.1. Radni tworzący klub sporządzają pro-

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

 

2. Kluby radnych działają na podstawie wła-
snych regulaminów. Regulamin nie może być 
sprzeczny ze statutem gminy. 

 

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

§ 72. Kluby radnych posiadają uprawnienia do: 
- wyrażania opinii w sprawach będących przed-

miotem sesji, 
- zgłaszania interpelacji, zapytań i składania 

oświadczeń. 
 

§ 73. Prawa i obowiązki radnych określa 
ustawa ustrojowa. 

§ 74.1. Swą obecność na sesjach i posiedze-
niach komisji radny potwierdza na liście obecności. 

 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w se-
sji lub w posiedzeniu komisji radny jest obowiąza-
ny usprawiedliwić swą nieobecność odpowiednio 
przed przewodniczącym rady lub przewodniczą-
cym komisji. 

 

§ 75.1. Radni mają prawo zgłaszać interpela-
cje i zapytania. 

 

2. Interpelację radny składa w sprawach o 
zasadniczym znaczeniu. Interpelację składa się na 
piśmie. Powinna zawierać krótkie przedstawienie 
stanu faktycznego oraz wynikające pytania. Od-
powiedź na interpelację jest udzielana ustnie na 
najbliższej sesji lub w formie pisemnej na żądanie 
interpelującego, nie później niż w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania jej przez interpelowanego.  

 

3. Zapytania radny składa w sprawach bieżą-
cych o mniejszej randze. Zapytania formułowane są 
ustnie na sesji lub posiedzeniu komisji. Odpowiedzi 
na zapytania udziela się niezwłocznie w formie ust-
nej. Na żądanie radnego odpowiedź winna być spo-
rządzona na piśmie w terminie 7 dni. Nad udzieloną 
odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji. 

 
Zasady uczestniczenia w pracach rady gminy przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
 

§ 76. Przewodniczący organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć w pra-
cach rady poprzez: 

a) osobisty udział w sesjach, 
b) osobisty udział w komisjach, 
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c) zgłaszanie zapytań i interpelacji w sprawach 

dotyczących jednostki. 
 

§ 77. O terminie, miejscu obrad sesji zawia-
damia się przewodniczących organów wykonaw-

czych jednostek pomocniczych na piśmie w termi-
nie co najmniej 3 dni przed jej terminem. 

 

§ 78. Zasady otrzymywania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży przewodniczących organów wy-
konawczych jednostek pomocniczych określi od-
rębna uchwała. 

 

Pracownicy samorządowi 
 

§ 79.1. Burmistrz wykonuje zadania przewi-
dziane właściwymi przepisami. 

 
2. W razie nieobecności burmistrza lub w 

wypadku czasowej niemożności wykonywania 
przez niego obowiązków, jego obowiązki wykonuje 
zastępca burmistrza. 

 
3. Burmistrz rozstrzyga w formie zarządzeń 

sprawy należące do jego kompetencji. W przypad-
kach określonych właściwymi przepisami podej-
muje decyzje administracyjne lub postanowienia. 
 

§ 80. Burmistrz pełni swą funkcję na pod-
stawie stosunku pracy na podstawie wyboru. 

 
§ 81.1. Okresowe oceny kwalifikacyjne pra-

cowników mianowanych przeprowadza się co 
najmniej raz na dwa lata. W przypadku pracowni-
ka, który uzyskał ujemną ocenę kwalifikacyjną, 

kolejną ocenę przeprowadza się po upływie trzech 
miesięcy. 

 
2. Oceny dokonuje komisja składająca się z 

burmistrza, sekretarza, 3 radnych. 
 
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, 

Burmistrz może zarządzić dokonanie oceny w każ-
dym czasie, nie częściej niż co 6 miesięcy. 

 
4. Odpis dokumentu oceny sporządzony 

przez komisję doręczony jest zainteresowanemu 
pracownikowi. 

 
5. Od orzeczenia komisji ustalającej negatyw-

ną ocenę pracownikowi przysługuje odwołanie do 
Burmistrza w terminie 7 dni od dnia, w którym pra-
cownik otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 4. 

 
6. Od stanowiska Burmistrza odwołanie nie 

przysługuje. 
 

Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy 
 

§ 82.1. Jednostki pomocnicze nie tworzą 
własnych budżetów, lecz prowadzą gospodarkę 
finansową w ramach budżetu gminy. 
 

2. Organy wykonawcze jednostek pomocni-
czych, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwa-
lania budżetu, składają wnioski budżetowe. Wnio-
ski przedstawiają zakres i rodzaj zadań, które jed-
nostka pomocnicza chce realizować. 
 

3. Burmistrz, sporządzając projekt budżetu 
koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia 
wniosków budżetowych. 

 

4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w ca-
łości lub w części wydatki przewidziane dla jed-
nostki pomocniczej przedstawia się w formie za-
łącznika do uchwały budżetowej. 

 

5. Za prawidłowość gospodarki finansowej 
odpowiedzialność ponosi przewodniczący organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej. 

 
Postanowienie końcowe 

 
§ 83. W sprawach nie uregulowanych statu-

tem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i właści-
we przepisy. 

 
§ 84. Niniejszy statut podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
§ 85. Z dniem wejścia w życie statutu traci 

moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/278/2001  

z dnia 29.09.2001r. w sprawie uchwalenia statu- 
tu Miasta i Gminy Chmielnik oraz uchwała  
Nr XXIV/300/2001 Rady Miejskiej w Chmielniku z 
dnia 29 grudnia 2001r. w sprawie wprowadzenia 
zmian do statutu Miasta i Gminy Chmielnik 
uchwalonego uchwałą Nr XXII/278/2001 Rady 
Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 2001 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gmi-
ny Chmielnik. 
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Załącznik Nr 3  
 

Wykaz jednostek organizacyjnych 
 

1. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 
2. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku 
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chmielniku 
4. Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku 
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Chmielniku 
6. Publiczne Gimnazjum w Chmielniku 
7. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego 

w Chmielniku 

8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotr-
kowicach 

9. Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych 
w Suchowoli 

10. Szkoła Podstawowa w Lubani 
11. Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach 
12. Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym 
13. Samorządowe Przedszkole w Chmielniku 
14. Samorządowe Przedszkole w Piotrkowicach 

 

Załącznik Nr 4 
 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chmielnik 
 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Chmielnik 

przeprowadza się w przypadkach: 
- przewidzianych ustawami, 
- w innych sprawach ważnych dla gminy 

Chmielnik, o ile rada gminy tak postanowi 
odrębną uchwałą. 

2. W konsultacji mają prawo brać udział miesz-
kańcy gminy. W razie wątpliwości co do 
uprawnień osoby zainteresowanej udziałem w 
konsultacjach stosuje się odpowiednio zasady 
obowiązujące przy ustalaniu czynnego prawa 
wyborczego do rady gminy. 

3. W toku konsultacji mieszkańcy wypowiadają 
opinię co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy 
poddanej konsultacji. Opinia mieszkańców 
może być wyrażona w formie: 
a) bezpośredniej - poprzez osobiste składanie 

podpisów na listach konsultacyjnych przez 
mieszkańców, 

lub 
b) przedstawicielskiej - poprzez uchwały or-

ganów jednostek pomocniczych gmin. 
4. Do wszczęcia konsultacji, w przypadku gdy obo-

wiązek ich przeprowadzenia przewiduje ustawa, 
uprawniony jest burmistrz w czasie umożliwiają-
cym terminowe jej przeprowadzenie. 

5. Wszczęcie konsultacji w innych sprawach waż-
nych dla gminy Chmielnik następuje, o ile rada 
gminy w swej uchwale tak postanowi. 
Rada gminy może postanowić o przeprowa-
dzeniu konsultacji w określonej sprawie z ini-
cjatywy własnej lub na wniosek zainteresowa-
nych. Postanawiając o przeprowadzeniu kon-
sultacji rada gminy formułuje przedmiot kon-
sultacji oraz cele i przewidywane skutki projek-
towanego rozstrzygnięcia. 

6. W przypadkach wszczęcia konsultacji na pod-
stawie pkt. 4 i pkt. 5 niniejszego załącznika, 
burmistrz zarządzeniem wyznacza: 
- kalendarz czynności konsultacyjnych, 
- obwody konsultacyjne, 
- pełnomocników do spraw konsultacji. 

7. Kalendarz czynności, obwody konsultacyjne 
oraz imiona, nazwiska i siedziby pełnomocni-
ków podaje się do publicznej wiadomości po-
przez ogłoszenie w urzędzie gminy. 

8. Kalendarz czynności konsultacyjnych zawiera: 
- datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
- wskazanie formy wyrażania opinii przez 

mieszkańców, 
- termin przygotowania zestawień zbiorczych, 
- termin i miejsce podania wyników konsul-

tacji do publicznej wiadomości. 
9. Konsultacje przeprowadza się w obwodach 

konsultacyjnych, które w zależności od przed-
miotu konsultacji mogą obejmować granice 
jednostek pomocniczych lub ich części. 

10. W poszczególnych obwodach konsultacyjnych 
działają pełnomocnicy do spraw konsultacji. 
Pełnomocnikiem może być radny gminy lub 
inna osoba godna zaufania. Pełnomocnik: 
- czuwa nad sprawnym i prawidłowym 

przebiegiem konsultacji, 
- gromadzi dokumenty, 
- sporządza zestawienie opinii z terenu ob-

wodu konsultacyjnego. 
Burmistrz zapewnia siedzibę pełnomocnikom 
oraz warunki materialno-techniczne dla reali-
zacji ich zadań. 

11. Na podstawie zestawień opinii z poszczegól-
nych obwodów konsultacyjnych wyniki zbior-
cze konsultacji opracowuje zarząd gminy i 
przedstawia je radzie do wiadomości. 

12. Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami 
podaje się do wiadomości publicznej poprzez 
ogłoszenie w urzędzie gminy. 
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13. Koszty związane z przeprowadzeniem konsul- tacji pokrywane są z budżetu gminy Chmielnik. 
 

Załącznik Nr 5  
Wykaz jednostek pomocniczych 

 
Lp. Nazwa sołectwa 
1. Borzykowa 
2. Celiny 
3. Chomentówek 
4. Ciecierze 
5. Grabowiec 
6. Holendry  
7. Jasień 
 

 
8. Kotlice 
9. Lipy 
10. Lubania 
11. Łagiewniki 
12. Ługi 
13. Minostowice 
14. Piotrkowice 
 

 
15. Przededworze 
16. Sędziejowice 
17. Suchowola 
18. Suliszów 
19. Suskrajowice 
20. Szyszczyce 
21. Śladków Duży 
 

 
22. Śladków Mały 
23. Zrecze Chałupczańskie 
24. Zrecze Duże 
25. Zrecze Małe 
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UCHWAŁA Nr 26/IV/2003 
RADY GMINY W SMYKOWIE 

 

z dnia 11 marca 2003r. 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271 z późn. zmianami), art. 109 ust. 1 i 2 
ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 
1998r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) 
Rada Gminy w Smykowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydat- 
ków budżetu gminy na 2003r. przyjęty uchwałą  
Nr 19/III/2002r. Rady Gminy w Smykowie w spo-
sób następujący: 
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  12.984 zł 

w tym: 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę  150 
Rozdział 40001 Dostarczanie wody  150 
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat  150 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  50 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieru-
chomościami  50 
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat  50 
Dział 750 Administracja publiczna  3.050 
Rozdział 75023 Urzędy Gmin  3.050 
§ 069 Wpływy z różnych opłat  3.000 
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat  50 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie posiadają-
cych osobowości prawnej  1.250 
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych  50 

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat  50 
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, po-
datku leśnego, podatku od spadków i daro-
wizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fi-
zycznych  700 
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat  700 
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stano-
wiących dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego na podstawie ustaw  500 
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat  500 
Dział 758 Różne rozliczenia  2.724 
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne-
go  2.724 
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa  
  2.724 
Dział 853 Opieka społeczna  5.760 
Rozdział 85395 Pozostała działalność  5.760  
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin  5.760 

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  12.984 zł 
w tym: 
Dział 600 Transport i łączność  1.500 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  1.500 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych  1.500 
- opracowanie dok. drogi gminnej Królewiec 

- Zastawie odc. 900 m 
Dział 801 Oświata i wychowanie  2.724 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  1.600 
§ 4410 Podróże służbowe krajowe  1.000 
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- S.P Królewiec - 500 zł 
- S.P Miedzierza - 500 zł 
§ 4430 Różne opłaty i składki  600 
- S.P Królewiec 
Rozdział 80110 Gimnazja  1.124 
§ 4410 Podróże służbowe krajowe  500 
§4430 Różne opłaty i składki  624 
Dział 853 Opieka społeczna  8.760 
Rozdział 85395 Pozostała działalność  8.760 
§ 2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
pozostałych jednostek sektora finansów pu-
blicznych  8.760 
w tym: 
dotacja celowa - 5.760 zł 
środki własne - 3.000 zł. 
 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydat-
ków budżetu gminy na 2003 rok przyjęty uchwałą 
Nr 19/III/2002r. Rady Gminy w Smykowie w spo-
sób następujący: 
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę  3.133 zł 

w tym: 
Dział 758 Różne rozliczenia  260 
Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji 
ogólnej dla gmin  260 
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa  
  260 
Dział 801 Oświata i wychowanie  179 
Rozdział 80195 Pozostała działalność  179 
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin  179 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  2.694 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
  2.694 
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacje zdań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami  2.694 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  3.133 
w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna  260 
Rozdział 75023 Urzędy gmin  260 
§ 4300 Zakup usług pozostałych  260 
Dział 801 Oświata i wychowanie  179 
Rozdział 80195 Pozostała działalność  179 
§ 4440 Odpisy na ZFSS  179 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  2.694 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
  2.694 
§ 4260 Zakup energii  2.694. 

 

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków 
budżetu gminy na rok 2003 przyjęty uchwałą  
Nr 19/III/2002r. Rady Gminy w Smykowie w spo-
sób następujący: 
1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  49.302 zł 

w tym: 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  10.000 
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi  10.000 
§ 4530 Podatek od towarów i usług  10.000 
- wodociąg grupowy „Miedzierza”  - 6.000 zł 
- modernizacja stacji Przyłogi  - 4.000 zł 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę  15.065 zł 
Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła  65 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  65 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody  15.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych  15.000 
Dział 750 Administracja publiczna  8.000 
Rozdział 75022 Rady Gmin  1.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych  1.000 
Rozdział 75023 Urzędy Gmin  7.000 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych  7.000 
Dział 853 Opieka społeczna  16.237 
Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdro-
wotne opłacone za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej  16.237 
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
  16.237 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.302 zł 
w tym: 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  10.000 
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi  10.000 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych  10.000 
Modernizacja stacji wodociągowej z przyłą-
czem studni nr 2, w Przyłogach. 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę  18.000 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody  18.000 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
  15.000 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   
  3.000 
Dział 750 Administracja publiczna  5.065 
Rozdział 75023 Urzędy Gmin  5.065 
§ 4300 Zakup usług pozostałych  5.065 
Dział 853 Opieka społeczna  16.237 
Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdro-
wotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej  16.237 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
  16.237. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy: J. Chrzan 
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UCHWAŁA Nr 27/IV/03 
RADY GMINY W SMYKOWIE 

 

z dnia 11 marca 2003r. 
 

w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych 
posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1721) oraz art. 4, art. 16 
ust. 3, art. 34 ust. 3 i 5, art. 41, art. 43 ust. 6 ustawy z 
dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668,  
Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999r. 
Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 
2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 i z 2001r.  
Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973,  
Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 
1792 oraz z 2003r. Nr 7, poz. 79) Rada Gminy w 
Smykowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Pomoc z przeznaczeniem na sfinanso-
wanie posiłków przysługuje bezpłatnie uczniowi 
uczęszczającemu do szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum, jeżeli dochód na osobę w rodzinie 
ucznia nie przekracza 100 % dochodu, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 
1990r. o pomocy społecznej. 

 

§ 2. Świadczenie w formie posiłku, przyznaje 
się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna 
prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrekto-
ra szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjal-
nego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych. 

 

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, składa 
się do ośrodka pomocy społecznej właściwego na 
miejsce stałego pobytu ucznia, z zastrzeżeniem § 4. 

 

§ 4. W przypadku gdy uczeń czasowo prze-
bywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, 

wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej 
właściwego ze względu na miejsce czasowego 
pobytu ucznia. 

 

§ 5. W przypadku gdy wniosek, o którym 
mowa w § 4, składa dyrektor szkoły lub wycho-
wawca klasy, dyrektor szkoły przygotowuje listę 
uczniów wymagających pomocy w dożywianiu i 
przekazuje ją wraz z wnioskami do właściwego 
ośrodka pomocy społecznej. 

 

§ 6. W przypadku, gdy dochód miesięczny na 
osobę w rodzinie przekracza 100 % dochodu usta-
lonego w § 1, rodzice uczniów korzystających z po-
siłku ponoszą pełny zwrot kosztów wyżywienia. 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach istnieje możliwość całkowitego odstąpienia 
od odpłatności za wyżywienie, zwłaszcza przy wy-
stąpieniu okoliczności wymienionych w art. 3 
ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 8. Przyznanie pomocy w postaci korzysta-
nia z posiłku następuje przez wydanie decyzji ad-
ministacyjnej. 

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu i podaniu 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Chrzan 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO KIELCE I 

 

z dnia 28 kwietnia 2003r. 
 

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 

602 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy Kielce I poda-
je do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzu-
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pełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie 
przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003r. 
1. Wybory uzupełniające przeprowadzono do 

Rady Miejskiej w Stąporkowie w Okręgu Wy-
borczym Nr 6 obejmującym 1 mandat. 

2. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach 
głosowania. 

3. Wybierano 1 radnego, spośród 5 kandydatów 
zgłoszonych na 5 listach kandydatów. 

4. Uprawnionych do głosowania było 863 osoby. 
e) w wyborach wzięło udział (osoby, którym 

wydano karty do głosowania) 285 osób, to 
jest 33.02 % uprawnionych, 

f) ogólna liczba głosów oddanych w wybo-
rach 285, 

g) głosów ważnych oddano 282, to jest 
98.95 % ogólnej liczby głosów oddanych,  

h) głosów nieważnych oddano 3, to jest 
1.05 % ogólnej liczby głosów oddanych.  

Na podstawie protokołów głosowania 
Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 7 i Nr 11 
Miejska Komisja Wyborcza w Stąporkowie 
stwierdziła, że najwięcej ważnie oddanych gło-
sów otrzymał i został wybrany radnym: 
Cybuch Zdzisław 
z listy nr 1 KWW „Przyszłość” 

5. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowa-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości przez rozplakatowanie na terenie 
Miasta i Gminy Stąporków. 

 

Komisarz Wyborczy: M. Gajek 
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