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2078
UCHWA£A Nr IV/28/02 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 d 10 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zmianami) art. 109 ust. 1, art. 122, art. 124
ust. 1, 2 i 3 art. 128 ust. 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych
(Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy
Giza³ki uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê bud¿et Gminy Giza³ki na okres roku
kalendarzowego 2003.
§2. 1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
7.298.884 w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
768.035
- dotacje na zadania wynikaj¹ce z porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego
178.010
2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
6.569.084 w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
768.035
- wydatki wynikaj¹ce z porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego.
178.010
- rezerwê bud¿etu ogóln¹ w wysokoci

39.500

- rezerwê celow¹ w wysokoci

84.870

3. Nadwy¿ka dochodów nad wydatkami zostanie przeznaczona 729.800 na sp³atê rat kredytów i po¿yczek zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3.
4. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Giza³ki do dokonywania
sp³at kredytów i po¿yczek do wysokoci okrelonej w za³¹czniku Nr 3.
§3. 1. Uchwala siê dotacjê dla Gminnej Instytucji Kultury
w kwocie 50.000.
2. Uchwala siê dotacje dla Biblioteki Gminnej 30.000.

§4. Ustala siê wykaz inwestycji oraz rodków na inwestycje w wysokoci 1.231.944 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
§5. Okrela siê plan przychodów i wydatków rodka specjalnego ¯ywienie uczniów w szko³ach zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.
§6. Ustala siê wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizuj¹cych zadania gminy w zakresie Owiaty, Kultury
fizycznej i sportu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.
§7. Okrela siê plan przychodów i wydatków funduszu
celowego tj. Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.
§8. Ustala siê kwotê 500.000 z³. jako maksymaln¹ kwotê
po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez
Wójta Gminy w roku bud¿etowym.
§9. Okrela siê wysokoæ sumy tj. 250.000 z³ do której
Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania bie¿¹ce.
§10. Okrela siê kwotê 84.870 z³ zaplanowan¹ w wydatkach w rezerwie celowej (porêczenie dla Zak³adu Komunalnego Spó³ka z o.o. z tytu³u kredytu) oraz rezerwê ogóln¹
w kwocie 39.500 z³.
§11. Okrela siê dochody i wydatki na kwotê 50.000 z³
dotycz¹ce realizacji profilaktyki i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie gminy tj. do przenoszenia wydatków bud¿etowych miêdzy paragrafami i rozdzia³ami, w ramach dzia³u
w tym wynagrodzeñ i pochodnych.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Giza³ki
() Marianna Pietryga
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/28/02
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 30.12.2002 r.

Dzia³
010

Rozdzia³
01095

Paragraf

097

629

020

02095

075

600

60014

662

700
70005

075

077
750

75011

201

75023
069
083
092
096
097
751
75101

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
rodki na dofinansowanie
w³asnych inwestycji gmin
(zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych
róde³
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia
prawa w³asnoci nieruchomoci
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniê¿nej
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa

W³asne
53.000,00
53.000,00
3.000,00

Zlecone
0,00
0,00
0,00

Porozumienia
0,00
0,00
0,00

Ogó³em
53.000,00
53.000,00
3.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1.450,00
1.450,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.450,00
1.450,00

1.450,00

0,00

0,00

1.450,00

0,00
0,00

0,00
0,00

178.010,00
178.010,00

178.010,00
178.010,00

0,00

0,00

178.010,00

178.010,00

625.000,00

0,00

0,00

625.000,00

625.000,00

0,00

0,00

625.000,00

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

570.000,00

0,00

0,00

570.000,00

26.500,00
0,00

46.900,00
46.900,00

0,00
0,00

73.400,00
46.900,00

0,00

46.900,00

0,00

46.900,00

26.500,00

0,00

0,00

26.500,00

500,00
15.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500,00
15.000,00
1.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

635,00

0,00

635,00

0,00

635,00

0,00

635,00
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Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci
gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty
podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków
transportowych
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wp³ywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków
transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at
stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na
podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Udzia³y gmin w podatkach
stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa

0,00

635,00

0,00

635,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

1.165.431,00

0,00

0,00

1.165.431,0
0

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

415.670,00

0,00

0,00

415.670,00

332.400,00
15.690,00
47.800,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

332.400,00
15.690,00
47.800,00

14.780,00

0,00

0,00

14.780,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

332.650,00

0,00

0,00

332.650,00

162.100,00
63.800,00
12.250,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

162.100,00
63.800,00
12.250,00

46.500,00

0,00

0,00

46.500,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

70.500,00

0,00

0,00

70.500,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

500,00

0,00

0,00

500,00

336.611,00

0,00

0,00

336.611,00
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001
002
758

292
75802
292
75805
292
801

Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Ró¿ne rozliczenia

75801

80101
203

626

80195

853

092
097

85313

201

85314

201

85316

201

85319

083
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Czêæ owiatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu
pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu
pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu
pañstwa
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Wp³ywy z us³ug

331.611,00

0,00

0,00

331.611,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.138.797,00

0,00

0,00

4.138.797,0
0

2.780.001,00

0,00

0,00

2.780.001,0
0

2.780.001,00

0,00

0,00

1.171.235,00

0,00

0,00

1.171.235,00

0,00

0,00

187.561,00

0,00

0,00

187.561,00

187.561,00

0,00

0,00

187.561,00

79.861,00
75.861,00

0,00
0,00

0,00
0,00

79.861,00
75.861,00

5.861,00

0,00

0,00

5.861,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.800,00

0,00
0,00
0,00
718.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.000,00
2.000,00
2.000,00
720.800,00

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

0,00

515.600,00

0,00

515.600,00

0,00

515.600,00

0,00

515.600,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

2.800,00
2.800,00

142.100,00
0,00

0,00
0,00

144.900,00
2.800,00

2.780.001,0
0
1.171.235,0
0
1.171.235,0
0
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201
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85404
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Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze
Dotacje celowe otrzymane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
rodki na dofinansowanie
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych
róde³
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Pozosta³a dzia³alnoæ
rodki na dofinansowanie
w³asnych inwestycji gmin
(zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych
róde³
Razem

0,00

142.100,00

0,00

142.100,00

0,00

26.300,00

0,00

26.300,00

0,00

26.300,00

0,00

26.300,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

6.352.839,00

768.035,00

178.010,00

7.298.884,0
0

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IV/28/02
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 30.12.2002 r.

Dzia³
010

Rozdzia³

Paragraf

01030
2850
01095
3030
4210
4270
4300
6050

600

60014
6050
60016

4210
4270
6050

700
70005

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokoci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

W³asne
89.400,00
1.800,00

Zlecone
0,00
0,00

Porozumienia
0,00
0,00

Ogó³em
89.400,00
1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

87.600,00

0,00

0,00

87.600,00

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

1.000,00
12.000,00
1.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
12.000,00
1.500,00

71.500,00

0,00

0,00

71.500,00

268.010,00
48.010,00

0,00
0,00

178.010,00
178.010,00

446.020,00
226.020,00

48.010,00

0,00

178.010,00

226.020,00

220.000,00
10.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

220.000,00
10.000,00
20.000,00

190.000,00

0,00

0,00

190.000,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

4300
4430

710
71004

4300
750

Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna

75011
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
75022
3030
4210
4300
4410
4420
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4420
4430
4440
6050
75047
4100
4210
4300
751
75101
4110
4120
4300
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Urzêdy wojewódzkie
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Urzêdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i
niepodatkowych nale¿noci
bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych

7.000,00
1.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.000,00
1.000,00
15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

1.031.820,00

46.900,00

0,00

2.100,00

46.900,00

0,00

15.000,00
1.078.720,0
0
49.000,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

33.870,00

0,00

33.870,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
400,00
200,00
0,00

2.700,00
6.630,00
910,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
350,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.700,00
6.630,00
910,00
1.750,00
1.000,00
400,00
200,00
350,00

0,00

690,00

0,00

690,00

86.000,00

0,00

0,00

86.000,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

5.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00

928.720,00

0,00

0,00

928.720,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

505.320,00

0,00

0,00

505.320,00

50.000,00
101.200,00
15.200,00
40.000,00
30.000,00
5.000,00
108.000,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
101.200,00
15.200,00
40.000,00
30.000,00
5.000,00
108.000,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

1.000,00
4.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
4.000,00

0,00

635,00

0,00

635,00

0,00

635,00

0,00

635,00

0,00
0,00
0,00

94,00
13,00
528,00

0,00
0,00
0,00

94,00
13,00
528,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

754
75412
3030

75414

757

4210
4260
4270
4300
4430
4210
4300

75702

8070
758

75818

4810

801
80101
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4440
80110
2590
3020
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Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych,
kredytów i po¿yczek, jednostek
samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów
wartociowych oraz po¿yczek i
kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy

58.000,00

2.500,00

0,00

60.500,00

58.000,00

0,00

0,00

58.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
191.539,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00
191.539,00

191.539,00

0,00

0,00

191.539,00

191.539,00

0,00

0,00

191.539,00

124.370,00
124.370,00
124.370,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Owiata i wychowanie

2.889.534,00

0,00

0,00

Szko³y podstawowe

2.087.613,00

0,00

0,00

124.370,00
124.370,00
124.370,00
2.889.534,0
0
2.087.613,0
0

87.066,00

0,00

0,00

87.066,00

2.250,00

0,00

0,00

2.250,00

1.115.100,00

0,00

0,00

82.080,00
228.015,00
29.844,00
50.715,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.115.100,0
0
82.080,00
228.015,00
29.844,00
50.715,00

27.000,00

0,00

0,00

27.000,00

45.000,00
7.000,00
40.500,00
11.250,00
2.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.000,00
7.000,00
40.500,00
11.250,00
2.700,00

68.693,00

0,00

0,00

68.693,00

290.400,00

0,00

0,00

290.400,00

84.780,00

0,00

0,00

84.780,00

5.670,00

0,00

0,00

5.670,00

57.330,00

0,00

0,00

57.330,00

4.770,00
11.700,00
1.620,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.770,00
11.700,00
1.620,00

3.690,00

0,00

0,00

3.690,00

652.963,00

0,00

0,00

652.963,00

122.184,00

0,00

0,00

122.184,00

25.116,00

0,00

0,00

25.116,00

Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Przedszkola przy szko³ach
podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla
publicznych szkó³ i innych
publicznych placówek owiatowowychowawczych
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

3030
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
80113

4300

80146
3020
851

85154
3030
4210
4240
4300

853
85313

4130
85314

85315

3110
4110
3110

85316
85319

3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440

85328
4010
4040
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Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup us³ug pozosta³ych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
i zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

319.320,00

0,00

0,00

319.320,00

24.750,00
63.063,00
8.820,00
13.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

24.750,00
63.063,00
8.820,00
13.500,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

27.000,00
6.300,00
13.500,00
3.600,00
1.350,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27.000,00
6.300,00
13.500,00
3.600,00
1.350,00

20.160,00

0,00

0,00

20.160,00

50.700,00
50.700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.700,00
50.700,00

13.478,00

0,00

0,00

13.478,00

13.478,00

0,00

0,00

13.478,00

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

33.000,00
109.774,00

0,00
718.000,00

0,00
0,00

33.000,00
827.774,00

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

14.100,00

515.600,00

0,00

529.700,00

14.100,00
0,00
16.080,00
16.080,00

497.700,00
17.900,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

511.800,00
17.900,00
16.080,00
16.080,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00
50.594,00

20.200,00
142.100,00

0,00
0,00

20.200,00
192.694,00

1.818,00

3.700,00

0,00

5.518,00

30.158,00

95.410,00

0,00

125.568,00

4.320,00
8.325,00
1.089,00
1.107,00
945,00
726,00
599,00

6.430,00
19.045,00
2.500,00
2.080,00
1.780,00
7.060,00
1.135,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.750,00
27.370,00
3.589,00
3.187,00
2.725,00
7.786,00
1.734,00

1.507,00

2.960,00

0,00

4.467,00

0,00

26.300,00

0,00

26.300,00

0,00

18.670,00

0,00

18.670,00

0,00

1.770,00

0,00

1.770,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

4110
4120
4440
85395
854

3110

85401
4010

85404

4110
4120
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4300
4410
4440

85446
3020
900
90002
90003

4300
4210
4300

90004

90015

90095

4210
4300
4260
4270
6050

921
92113
2550
92116
2550
926

92695
2580
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Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka odpadami
Zakup us³ug pozosta³ych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Centra kultury i sztuki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

0,00
0,00

3.830,00
500,00

0,00
0,00

3.830,00
500,00

0,00

1.530,00

0,00

1.530,00

29.000,00
29.000,00
157.568,00
11.880,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

29.000,00
29.000,00
157.568,00
11.880,00

9.900,00

0,00

0,00

9.900,00

1.755,00
225,00
144.858,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.755,00
225,00
144.858,00

5.470,00

0,00

0,00

5.470,00

85.690,00

0,00

0,00

85.690,00

6.210,00
9.220,00
1.320,00
2.500,00
1.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.210,00
9.220,00
1.320,00
2.500,00
1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

450,00
1.800,00
21.600,00
900,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

450,00
1.800,00
21.600,00
900,00

6.098,00

0,00

0,00

6.098,00

830,00

0,00

0,00

830,00

830,00

0,00

0,00

830,00

510.024,00

0,00

0,00

510.024,00

10.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

7.000,00
2.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
444.024,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.000,00
2.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
444.024,00

444.024,00

0,00

0,00

444.024,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

40.000,00
40.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40.000,00
40.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem

8.600,00
2.400,00
17.000,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.623.039,00

768.035,00

178.010,00

8.600,00
2.400,00
17.000,00
2.000,00
6.569.084,0
0

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr IV/28/02
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r.

Rozchody
Rozchód

729.800

992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
729.800
Saldo

- 729.800

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr IV/28/02
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUD¯ETOWYM 2003
Lp.

Dzia³

Wyszczególnienie

1

010

2

600

3

750

4

801

5

900

SUW Orlina Ma³a (zobowi¹zania)
Modernizacja dróg gminnych: Kol., Obory, Kol. Ostrowska
Modernizacja drogi powiatowej Tomice  Wierzchy (zobowi¹zania)
Budowa chodnika Ruda Wieczyñska
Modernizacja sieci komputerowej
Sala sportowa z sanitariatami przy Sz. Podst. i Gimnazjum
Bia³ob³oty (zobowi¹zania)
Rozb. istniej¹cej kot³owni przy Sz. P. Tomice
Przydomowa oczyszcz. cieków dla Sz. P. i Gimnazjum w
Bia³ob³otach
Sieæ kanalizacyjna Giza³ki - Nowa Wie (zobowi¹zania)
Budowa sieci kanal. II etap Giza³ki
Budowa sieci kanal. R. Wiecz. - Obory
Razem

Planowane nak³ady w
2003 roku
71.500
190.000
96.020
130.000
10.000
80.400
170.000
40.000
200.000
100.000
144.024
1.231.944
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr IV/28/02
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  DLA RODKA SPECJALNEGO ¯YWIENIE UCZNIÓW W SZKO£ACH NA 2003 R.

Lp.

Dzia³

Rozdzia³

1

854

85401

2

854

85401

rodki pozosta³e na dzieñ 01.01.2002
Przychody w tym:
§0830  wp³ywy z us³ug
§0920  pozosta³e odsetki

1.296

Wydatki w tym:
§4010  wynagrodzenia osobowe
§4110  sk³adki na ubezp. spo³eczne
§4120  sk³adki na Fund. Pracy
§4220  zakup rodków ¿ywnoci
§4260  zakup energii
§4300  zakup us³ug pozosta³ych
§4410  podró¿e s³u¿bowe krajowe
Stan rodków na dzieñ 31.12.2003 r.

49.500
49.000
500
50.020
6.000
1.070
150
1.000
37.000
3.500
1.000
300
776

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr IV/28/02
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r.

WYKAZ DOTACJI DO PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH REALIZUJ¥CYCH ZADANIA GMINY W 2003 R.
Lp.

Dzia³

Rozdzia³

1

801

80110

2

926

92695

Wyszczególnienie
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi  Centrum
Bia³ob³oty
- prowadzenie Gimnazjum Publicznego przy Szk.
Podst. Bia³ob³oty
Stowarzyszenia Uczniowskie Kluby Sportowe
- sport masowy m³odzie¿y szkolnej przy Szko³ach
Podstawowych
Razem

Kwota
122.184

10.000
132.184
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr IV/28/02
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DLA GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 R.

Dzia³
900

1.
Rozdzia³
90011

900

90011

§
0820
0920

Stan funduszy na pocz¹tek roku
Przychody w tym:
- wp³ywy ze sk³. na fund. celowe
- pozosta³e odsetki
Wydatki w tym:
- organizowanie konkursów ekologicznych
(nagrody)
- wywóz nieczystoci zwi¹zanych z selektywn¹
zbiórk¹ odpadów
- op³aty i prowizje bankowe
- dotacje
Stan rodków na koniec roku

66
8.100
8.000
100
8.000
1.000
1.700
300
5.000
166

2079
UCHWA£A Nr V/19/2003 RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Obrzycko
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala Statut Gminy Obrzycko
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Obrzycko,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Obrzycko, komisji Rady Gminy Obrzycko,

4) tryb pracy Wójta Gminy,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Obrzycko oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Obrzycko,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Obrzycko,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Obrzycko,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Obrzycko,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Obrzycko,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Obrzycko.
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ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Obrzycko jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Szamotulskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 110,65
km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji  inne
jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§11. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej powinien uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek: trzech czarnych tr¹b
ze z³otymi przepaskami i sznurami na czerwonym tle,
a miêdzy nimi róg jeleni.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu Gminy oraz insygniów w³adz
okrela Rada w odrêbnej uchwale.
ko.

§7. Siedzib¹ organów Gminy jest Ratusz w miecie Obrzyc-

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§12. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§13. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§14. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien 
uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

1) Przewodnicz¹cy,
2) I i II Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§15. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu,
3) Rolnictwa, Ochrony rodowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porz¹dku Publicznego,
4) Owiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
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§16. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.

kolejnych Wiceprzewodnicz¹cych §20 stosuje siê odpowiednio.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§23. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,

§24. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy.

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
ROZDZIA£ V

3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,

Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§25. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:

3) sprawuje policjê sesyjn¹,

1) postanowienia proceduralne,

4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,

2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,

5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko
§19. 1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w §17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ
w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.

3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§26. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.

3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.

4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.

4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

§20. Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§21. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§22. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do

2. Przygotowanie sesji
§27. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
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3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

§33. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ.
§28. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§29. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
§30. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§31. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§32. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §26 ust. 4.
§34. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§35. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§36. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê Rady
Gminy Obrzycko.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§37. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§38. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§39. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §38 pkt 2 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§40. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
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3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§41. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§43. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadzenie sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
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5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§44. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§45. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§46. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§47. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§48. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy Obrzycko.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
cia.

§49. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-
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2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§50. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§51. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Nie póniej ni¿ do najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ
poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u pisemnie i sk³adaæ
wnioski Przewodnicz¹cemu. W razie braku zg³oszenia wniosków do protokó³u w oznaczonym terminie, protokó³ sesji jest
przyjmowany bez zastrze¿eñ.
§52. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) ustalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
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2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§55. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§56. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §25 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §25
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§57. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.

7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,

3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.

8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego.

§53. 1. Nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹
zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u pisemnie
i sk³adaæ wnioski Przewodnicz¹cemu, który rozstrzyga o ich
uwzglêdnieniu.

§58. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. W razie braku zg³oszenia wniosków do protokó³u
w oznaczonym terminie, protokó³ sesji jest przyjmowany bez
zastrze¿eñ.
§54. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

§59. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z
przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
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§60. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§61. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

§66. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§62. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§63. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania
w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§64. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§65. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §66 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§67. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura (wniosek), na któr¹
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od g³osów oddanych na kandydatury (wnioski) ka¿de z osobna.
§68. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie wiêkszoci¹ 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
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kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§69. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§70. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie w I kwartale danego roku.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§71. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania
§72. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§73. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
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§77. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu
podanym uprzednio do wiadomoci wyborców  osoby, które
chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§78. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§79. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§80. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.

2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

§74. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji, nie póniej ni¿ do koñca danego roku kalendarzowego.

§81. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§75. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

6. Radni
§76. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§82. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
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ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§83. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 2.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§84. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.
§85. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§86. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§87. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.
§88. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
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2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§89. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§90. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 3 dni roboczych.
§91. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§92. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§93. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
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3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone
w ust. 3.

4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

§96. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz
upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych
strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty
materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub wiêksze od
kwoty 100.000 z³.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê 
w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§94. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych

4. Protoko³y kontroli
§97. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli  w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§98. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§99. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§100. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§101.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego
roku.
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2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§102.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do
dnia 31 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§103.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§104. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§105. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§106.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§107.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§108. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

2) nie mniej ni¿ 8 radnych,

ROZDZIA£ IX

3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:

Tryb pracy Wójta
§109. Wójt wykonuje:

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,

1) uchwa³y Rady,

2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
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§110. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§111. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§112. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §109 - §111 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
ROZDZIA£ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta.
§113. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§114. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.

§116. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §114 i 115
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
§117. Uprawnienia okrelone w §114 i 115 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe

§115.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê u Sekretarza Urzêdu Gminy, w dniach pracy
Urzêdu Gminy.

§118. Traci moc uchwa³a Nr XV/68/2000 Rady Gminy
z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu
Gminy Obrzycko oraz uchwa³a Nr XXVII/115/01 Rady Gminy
z dnia 25 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian Statutu Gminy
Obrzycko.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ u Sekretarza Gminy, w dniach i godzinach
przyjmowania interesantów.

§119. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

Przewodnicz¹cy Rady
() Jacek Libera
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UCHWA£A Nr V/20/2003 RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ej ulicy na terenie wsi Zielonagóra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Obrzycko
uchwala, co nastêpuje:
§1. Na terenie wsi Zielonagóra, gmina Obrzycko nowo
powsta³ej ulicy w rejonie ulicy Wiejskiej i Boruszyñskiej
nadaje siê nastêpuj¹c¹ nazwê - Osiedle Zielone.
§2. Po³o¿enie ulicy zaznaczone jest na za³¹czniku graficznym.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Obrzycko.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i poddaniu do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia na terenie Gminy
Obrzycko.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jacek Libera
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UCHWA£A Nr VI/29/03 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Blizanów
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala Statut Gminy Blizanów

gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c swoje zbiorowe
cele lokalne przez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.

ROZDZIA£ I

2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do statutu.

Postanowienia ogólne
§1. Niniejszy statut okrela:
1) ustrój Gminy Blizanów
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia so³ectw
Gminy Blizanów oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Blizanów, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Blizanów,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Blizanów,

§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie Kaliskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 151 km2.

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa oraz stosownie do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr so³ectw Gminy.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Gminy jest szachownica bia³o-czerwona
z lewej strony oraz po³owa g³owy tura w kolorze br¹zowym,
po prawej stronie zielone pole na nim litera B koloru
bia³ego, korona z herbu województwa kaliskiego obejmuj¹ca
g³owê tura oraz literê B. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2
do statutu.

2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Blizanów,

2. Barwy Gminy okrela jej flaga. Wzór flagi okrela
za³¹cznik nr 3 do statutu.

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Blizanów,

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Gminy Blizanów,

§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Blizanów.

5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Blizanów,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Blizanów,
7) Jednostce pomocniczej - nale¿y przez to rozumieæ so³ectwo,
8) Przewodnicz¹cym organu wykonawczego jednostki pomocniczej - nale¿y przez to rozumieæ  so³tysa.
ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Blizanów jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ do organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze
§8. 1. Podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ na terenie
Gminy Blizanów jest so³ectwo.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectw Gminy
a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który to
so³ectwo obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa
musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu
z inicjatorami utworzenia tego so³ectwa,
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4) przebieg granic so³ectw powinien - w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
3. Do znoszenia so³ectw stosuje siê odpowiednio ust. 2.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 2 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) nazwê so³ectwa,

Poz. 2081

6. Rejestr sta³ych i doranych komisji Rady prowadzi
Przewodnicz¹cy Rady.
7. Wybór Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej dokonuje Rada, wybór Przewodnicz¹cych pozosta³ych sta³ych i doranych Komisji dokonuj¹ cz³onkowie tych Komisji.
§16. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wybory Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

2) siedzibê w³adz,
3) obszar,

3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:

4) granice,
§10. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Rada
Gminy odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami.
§11. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego so³ectwa
mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego so³ectwa.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady.
§12. Z zastrze¿eniem przepisów ustawy o referendum
gminnym Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
§13. 1. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 Radnych.
2. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y.
3. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§14. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy w liczbie ustalonej przez Radê,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje sta³e,
5) Dorane komisje do okrelonych zadañ.
§15. 1. Rada powo³uje obligatoryjnie Komisjê Rewizyjn¹.
2. Rada mo¿e powo³aæ inne sta³e komisje.
3. Sta³e komisje Rada powo³uje najpóniej na drugiej
Sesji w nowej kadencji.
4. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
5. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.

1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad jednemu z najstarszych
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego Rady przed up³ywem kadencji,
Rada na swojej najbli¿szej sesji nie póniej ni¿ w ci¹gu
miesi¹ca od daty odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§19. 1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w §17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ
w drodze uchwa³y, inn¹ ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§20. Do obowi¹zku Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§21. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
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§22. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów lub inny skuteczny sposób.

§23. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§24. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§25. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej ni¿ raz na
kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§26. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³ wraz z uzasadnieniami, dotycz¹cych
poszczególnych punktów porz¹dku obrad.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§27. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta, ustala liczbê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§28. Wójt zobowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
§29. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§30. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§31. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci
jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nie przewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
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4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§32. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §25 ust. 4.
§33. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swojego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§34. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ po rozpoczêciu obrad sporód radnych sekretarza obrad
i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie
zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§35. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram....... sesjê Rady
Gminy Blizanów.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§36. 1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia
pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
2. Zmiany w porz¹dku obrad Rada przyjmuje bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§37. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
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§39. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytanie.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej na
rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê Wójtowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
ustnej na sesji lub pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce
Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na najbli¿szej sesji Rady,
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§40. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf 41 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.
§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

3. Radnemu i pozosta³ym uczestnikom sesji nie wolno
zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.

2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady podjêtych na
ostatniej sesji,

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) informacje o odpowiedziach na interpelacje zg³oszonych
na poprzedniej sesji,
7) wolne wnioski i informacje.
§38. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §37 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego Zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie w uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie przynios³o
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skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

cia.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§43. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§44. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
a) stwierdzenia quorum,
b) zmiany porz¹dku obrad,
c) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
e) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
f) zarz¹dzenia przerwy,
g) odes³ania projektu uchwa³y komisji,
h) przeliczanie g³osów,
i) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§45. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§46. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³aszanych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek w
rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§47. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam..........
sesjê Rady Gminy Blizanów
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

§48. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-

2. Uchwalenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej,
ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§49. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§50. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia protoko³u o jakim
mowa w §37 pkt 1.
§51. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciwko i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§52. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji, radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
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3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa
w ust. 2.
§53. 1. Do protokó³u do³¹cza siê:
a) listê obecnoci radnych,
b) odrêbn¹ listê zaproszonych goci,
c) teksty przyjêtych przez Radê uchwa³,
d) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
e) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y, Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§54. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wys³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y.
§55. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §24 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §24
ust. 2 s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§56. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego.
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§57. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikn¹æ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§58. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przek³adany
jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§59. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§60. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania.
§61. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§62. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem rady lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§63. 1. W g³osowaniu tajnym, radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
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§64. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem pod g³osowanie zg³oszonego przez radnego wniosku precyzuje
i og³asza Radzie proponowan¹ treæ wniosku w taki sposób,
aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³
w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniecie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§65. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§66. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i nie wa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych
za czy przeciw.
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wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. G³osowanie wiêkszoci¹ 3/5 ustawowego sk³adu Rady
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura która uzyska³a liczbê g³osów równ¹ lub wiêksz¹ ni¿ 9 wynikaj¹c¹ z iloczynu
ustawowej liczby 15 radnych i u³amka 3/5.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% +1 wa¿nie oddanych g³osów.
5. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§68. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotycz¹ Komisji Rewizyjnej
Rady.
§69. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosowanych zmian.
§70. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§71. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybierani przez cz³onków danej komisji z zastrze¿eniem §15 ust. 7.
§72. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.

2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano najwiêksz¹ liczbê g³osów.

2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej

§67. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych

§73. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
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2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji i zespo³ów powo³anych przez Radê.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§74. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

7. Radni.
§75. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny najpóniej w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê
sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§76. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców - osoby, które
chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do zg³aszanych potrzeb, przyjmowaæ wyborców w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§77. 1. W przypadku notorycznego uchylenia siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§78. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Po zbadaniu wszystkich okolicznoci komisja niezw³ocznie przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§79. 1. Wójt wystawia, legitymacjê podpisan¹ przez Przewodnicz¹cego Rady, w której stwierdza siê pe³nienie funkcji
radnego w kadencji.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorz¹du
terytorialnego.
§80. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radnymi
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

§81. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad. Projekt regulaminu radni otrzymuj¹ razem z zawiadomieniem o sesji.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej.
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.
§82. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz cz³onków w liczbie do 3, komisja mo¿e wybraæ
zastêpcê przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§83. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje Zastêpca lub wyznaczony przez Przewodnicz¹cego cz³onek komisji.
§84. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli.
§85. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
Gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
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d) celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§86. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanym w uchwa³ach Rady.
§87. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§88. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§89. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 3 dni roboczych.
§90. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ
(kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§91. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

Poz. 2081

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. W szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne
wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli.
§92. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿enia ust. 6) przeprowadzane s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5.Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 4 oraz
dowody to¿samoci.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz
upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 4. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych
strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest zobowi¹zany niezw³ocznie
powiadomiæ Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej który
podejmie dalsze decyzje w sprawie kontroli.
8. W przypadku decyzji o przerwaniu kontroli kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê
z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji
Rewizyjnej.
§93. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§94. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych,
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dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia powodów odmowy.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzielaæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust.
3.
§95. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli.
§96. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ niezw³ocznie z przeprowadzonej kontroli protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczeni czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.

Poz. 2081

ko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
§100. 1. Komisja rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykazy jednostek, które zostan¹ poddane kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§101. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie
do dnia koñca lutego ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisj¹ Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

§97. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.

§102. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³anych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.

§98. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
3 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§99. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania proto-

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady:
2) nie mniej ni¿ 3 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
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4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:

ROZDZIA£ VII
Tryb pracy Wójta.

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§103. Uchwa³y Komisji rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§104. Obs³ug biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§105. 1. Komisja rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wymienionych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§106. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e, na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
do kontroli radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§107. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

§108. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) inne zadania okrelone przepisami prawa,
3) jemu przypisane zadania i kompetencje,
4) zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego.
§109. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§110. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§111. Zastêpca Wójta przyjmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §108- §110
ROZDZIA£ VIII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta.
§112. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§113. Protokó³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§114. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê na stanowisku pracy Urzêdu Gminy zajmuj¹cej
siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
Gminy udostêpniane s¹ w dniach i godzinach przyjmowania
interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§115. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §112 - 114
mo¿e siê odbywaæ w Urzêdzie Gminy w asycie pracownika
Urzêdu Gminy.
§116. Uprawnienia okrelane w §112 - §114 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
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ROZDZIA£ IX
Pracownicy samorz¹dowi.
§117. 1. Kierownikiem Urzêdu Gminy jest Wójt.
2. Powo³anie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikami Urzêdu Gminy jest stosowana wobec Sekretarza i Skarbnika Gminy.
3. Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego oraz Kierowników
Referatów okrelonych w Regulaminie Urzêdu Gminy w
Urzêdzie zatrudnia siê na podstawie mianowania.
4. Inne ni¿ wymienione w ust. 1-3 osoby s¹ zatrudniane
w Urzêdzie na podstawie umowy o pracê.
ROZDZIA£ X
Urz¹d i inne jednostki organizacyjne Gminy.
§118. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
i innych jednostek organizacyjnych. Organizacjê i zasady
funkcjonowania urzêdu okrela Wójt w regulaminie organizacyjnym.
§119. 1. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina mo¿e
tworzyæ jednostki organizacyjne.
2. Jednostkami organizacyjnymi Gminy s¹:
1) Gminny Orodek Pomocy w Blizanowie.
2) Zak³ad Us³ug Komunalnych w Blizanowie.
3) Gminny Orodek Kultury w Blizanowie.
4) Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie.
5) Zespó³ Szkó³ w Piotrowie
-

Szko³a Podstawowa,

-

Gimnazjum,

Poz. 2081
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6) Zespó³ Szkó³ w Jankowie Pierwszym
-

Szko³a Podstawowa,

-

Gimnazjum,

-

Przedszkole Samorz¹dowe,

7) Zespó³ Szkó³ w Blizanowie
-

Szko³a Podstawowa,

-

Gimnazjum,

8) Szko³a Podstawowa w Brudzewie.
9) Szko³a Podstawowa w Jarantowie.
10) Szko³a Podstawowa w Rychnowie.
11) Szko³a Podstawowa w ¯ernikach.
12) Szko³a Podstawowa w Jastrzêbnikach.
§120. 1. Rada uchwala Statut i regulaminy jednostek
organizacyjnych o których mowa w §119.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek udzielonego im przez Wójta o ile przepisy
szczególne nie stanowi¹ inaczej.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia Koñcowe.
§121. Traci moc uchwa³a Nr 71/XIII/96 Rady Gminy z dnia
28.02.1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Blizanów.
§122. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/29/03
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.04.03 r.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/29/03
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.04.03 r.

HERB GMINY BLIZANÓW
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VI/29/03
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.04.03 r.

FLAGA GMINY BLIZANÓW
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2082
UCHWA£A Nr VII/108/2003 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Roszkowie
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê dla publicznej Szko³y Podstawowej
w Roszkowie, Roszków 59, 63-200 Jarocin, obwód obejmuj¹cy nastêpuj¹ce miejscowoci: Roszków, D¹browê i Siedlemin.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.

obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Roszkowie i uchwa³a Nr IX/107/99 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 marca
1999 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Siedleminie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski

§3. Traci moc uchwa³a Nr XLI/430/2001 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia

2083
UCHWA£A Nr VII/115/2003 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noci pieniê¿nych
gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê ustawy - Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34
a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska
w Jarocinie, uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady umarzania, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr
137, poz. 926 ze zmianami) zwanych dalej wierzytelnociami, wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej,
zwanych dalej d³u¿nikami.
§2. 1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
czêci je¿eli:

1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub jego miejsca pobytu, d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobiercy,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie dokonuje siê z urzêdu na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub w przypadku okrelonych
w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 równie¿ na wniosek d³u¿nika.
3. Umorzenie z urzêdu z uwagi na okolicznoci okrelone
w ust. 1 pkt 3 mo¿e nast¹piæ tylko za zgod¹ d³u¿nika.
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§3. 1. Do umarzania wierzytelnoci uprawniony jest Burmistrz Jarocina.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.

2. Przez wartoæ wierzytelnoci rozumie siê nale¿noæ
g³ówn¹.

§8. Uchyla siê Uchwa³ê Nr XLIII/451/2001 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na
raty sp³at nale¿noci pieniê¿nych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê ustawy - Ordynacja
podatkowa.

§4. Organ wymieniony w §3 ust. 1 uprawniony jest równie¿ do umarzania odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych.
§5. W przypadku uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi
i gospodarczymi, organ wymieniony w §3 ust. 1 na wniosek
d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin zap³aty wierzytelnoci w ca³oci lub czêci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski

§6. Umorzenie wierzytelnoci oraz udzielenie ulg o których mowa w §5 nastêpuje w drodze Zarz¹dzenia Burmistrza.

2084
UCHWA£A Nr VII/117/2003 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych)
obowi¹zuj¹cych przy przewozie taksówkami na terenie gminy Jarocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w zwi¹zku z art. 15
ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe
(Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami) oraz art. 8 ust.
3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz.
1050) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê obowi¹zek dodatkowego oznaczenia
taksówek, posiadaj¹cych licencje na wykonywanie transportu
drogowego taksówk¹ na terenie gminy Jarocin, w nastêpuj¹cy sposób:
1) na obu przednich drzwiach pod szyb¹, winny byæ naklejone elipsy koloru niebieskiego o minimalnych wymiarach
osi:
-

poziomej 29 cm,

-

pionowej 17 cm;

2) w tle ka¿dej elipsy winny byæ naklejone:
-

-

herb gminy Jarocin zgodny z wzorem ustanowionym
w Statucie Gminy Jarocin o minimalnej wysokoci
tarczy herbowej 9 cm, umieszczony na poziomej osi
w lewej czêci elipsy,
napis JAROCIN o minimalnej wysokoci liter 3 cm
koloru ¿ó³tego, umieszczony wzd³u¿ (³ukiem) górnej
krawêdzi elipsy,

-

napis TAXI o minimalnej wysokoci liter 4 cm koloru
bia³ego, umieszczony wzd³u¿ poziomej osi elipsy po
prawej stronie herbu,

-

numer boczny (nadany w oparciu o numer kolejny
licencji taksówki) o minimalnej wysokoci cyfr 5 cm
koloru ¿ó³tego, umieszczony pod napisem TAXI,

-

obramowanie w formie bia³ego paska o szerokoci
min. 1,5 mm przebiegaj¹cego w odleg³oci min. 1 mm
od krawêdzi elipsy;

3) wizerunek oznaczenia przedstawia za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Dopuszcza siê stosowanie dodatkowych oznaczeñ okrelaj¹cych:
- przynale¿noæ do organizacji zrzeszaj¹cych taksówkarzy,
- dzia³anie w trybie radio-taxi.
§3. Ustala siê dwie strefy cen (strefy taryfowe), obowi¹zuj¹ce przy przewozie taksówkami, wg poni¿szego podzia³u:
1) Strefa I - w granicach administracyjnych miasta Jarocina,
w której obowi¹zuj¹ poni¿sze taryfy:
a) Taryfa 1 (op³ata za 1 km) - w godzinach od 600 do 2200
we wszystkie dni z wyj¹tkiem niedziel i dni wi¹tecznych,
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b) Taryfa 2 (150% op³aty za 1 km wg taryfy 1) w godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie,
a w ci¹gu ca³ej doby w niedziele i dni wi¹teczne;

b) Taryfa 4 (300% op³aty za 1 km wg taryfy 1) w godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie,
a w ci¹gu ca³ej doby w niedziele i dni wi¹teczne.

2) Strefa II - poza granicami administracyjnymi miasta Jarocina, w której obowi¹zuj¹ poni¿sze taryfy:

§4. 1. Ustala siê obowi¹zek umieszczenia informacji
o cenniku us³ug za przewóz taksówk¹, na szybie prawych
tylnych drzwi, w sposób widoczny z zewn¹trz i wewn¹trz
pojazdu.

a) Taryfa 3 (200% op³aty za 1 km wg taryfy 1) w godzinach od 600 do 2200 we wszystkie dni z wyj¹tkiem niedziel i dni wi¹tecznych,

2. Informacjê (cennik) wymienion¹ w ust. 1 nale¿y sporz¹dziæ w formie tabeli o wymiarach 13 x 11 cm, wg poni¿szego wzoru:

NR BOCZNY TAXI
OP£ATA POCZ¥TKOWA
TARYFA 1:
- dzienna w godz. 600 do 2200.
STREFA I
TARYFA 2:
(miejska)
- nocna w godz. 2200 do 600,
- w wiêta ca³¹ dobê.
TARYFA 3:
- dzienna w godz. 600 do 2200.
STREFA II
TARYFA 4:
(poza miastem)
- nocna w godz. 2200 do 600,
- w wiêta ca³¹ dobê.
OP£ATA ZA 1 GODZ. POSTOJU

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.

.........
......... z³
...........
z³/1 km
...........
z³/1 km
...........
z³/1 km
...........
z³/1 km
...........
z³/1 godz.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/117/2003
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
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2085
UCHWA£A Nr VII/118/2003 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie: utworzenia obwodów g³osowania w szpitalach i w zak³adach pomocy spo³ecznej
na terenie gminy Jarocin w referendum ogólnokrajowym w dniu 8 czerwca 2003 r.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57,
poz. 507) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.
499 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co
nastêpuje:
§1. Tworzy siê na obszarze gminy Jarocin obwody g³osowania w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zakrzewie i w Szpitalu
Powiatowym w Jarocinie w ogólnokrajowym referendum
w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê traktatu dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

§2. Wykaz obwodów g³osowania wymienionych w §1,
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji do
spraw referendum, okrela za³¹cznik do uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/118/2003
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

WYKAZ OBWODÓW G£OSOWANIA
Nr obwodu
g³osowania

Granice obwodu g³osowania

21

Dom Pomocy Spo³ecznej

22

Szpital Powiatowy

Siedziba obwodowej komisji ds. referendum
Dom Pomocy Spo³ecznej w Zakrzewie,
tel. 740-14-34
Szpital Powiatowy w Jarocinie,
ul. Szpitalna 1, tel. 747-30-51

2086
UCHWA£A Nr VII/120/2003 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Jarocin
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Miejska w Jarocinie, uchwala Statut Gminy
Jarocin

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
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1) ustrój Gminy Jarocin,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
Jarocin, komisji Rady Miejskiej,
4) tryb pracy Burmistrza Jarocina,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Jarocinie,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady,
jej komisji i Burmistrza Jarocina oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie nale¿y przez to rozumieæ gminê Jarocin,

§6. 1. Herbem Gminy jest herb miasta Jarocina: baszta
z otwart¹ bram¹. Nad ni¹ dach spiczasty i dwie nieco ni¿sze
wie¿yczki, zakoñczone tak¿e spiczastymi dachami. Dachy zakoñczone s¹ ga³kami. Na baszcie zaznaczone ¿y³owanie muru.
Wie¿yczki bez ¿y³owania. Barwy herbu: t³o z³ote, mury czerwone, dachy niebieskie. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do
Statutu.
2. Barwami Gminy jest flaga koloru z³otego z umieszczonym centralnie obustronnie wizerunkiem herbu. Wzór flagi
okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
4. wiêtem Miasta jest 11 listopada - dzieñ w. Marcina,
patrona Jarocina.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Jarocin.

2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Jarocinie,

ROZDZIA£ III

3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej
w Jarocinie,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Jarocinie,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Jarocina,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Jarocin.
ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Jarocin jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien 
w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.

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

§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Jarociñskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 200,6 km2.

§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:

2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa i osiedla oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji 
inne jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§11. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

Poz. 2086

 11324 

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§12. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§13. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje
on uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§14. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) I oraz II Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§19. Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§20. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
do kolejnego Wiceprzewodnicz¹cego §19 stosuje siê odpowiednio.
§21. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§22. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Urz¹d Miejski.

§15. 1. Rada powo³uje sta³e komisje i okrela ich sk³ad
osobowy i przedmiot dzia³ania odrêbn¹ uchwa³¹.

ROZDZIA£ V

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§16. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:

Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§23. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:

1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,

1) postanowienia proceduralne,

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,

2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,

3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
3. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§17. Przewodnicz¹cy Rady:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,

3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§24. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
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4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§25. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 10 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i obejmuj¹
dzieñ odbywania sesji.
§26. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

3. Przebieg sesji
§27. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§28. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§29. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.

Poz. 2086

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§30. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §24 ust. 4.
§31. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§32. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
§33. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê Rady
.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza
na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§34. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§35. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§36. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §35 pkt 3 sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§37. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
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2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio
do osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

§41. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone
na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§42. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§38. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 37 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§39. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje
nad ka¿dym z punktów.

-

stwierdzenia quorum,

-

zmiany porz¹dku obrad,

-

ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,

-

zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,

-

zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,

-

zarz¹dzenia przerwy,

-

odes³ania projektu uchwa³y do komisji,

-

przeliczenia g³osów,

-

przestrzegania porz¹dku.

§43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.

§44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania
poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie
nie bêd¹cej radnym.
§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.

§45. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady
.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê
za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
cia.

§46. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

 11327 

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu
do oczywistych omy³ek.
§47. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§48. 1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Burmistrza
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej
mowa w §35 pkt 1.
§49. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ
jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§50. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia
do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§51. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
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2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi.
§52. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§53. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §23 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w §23 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§54. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o ewentualnych skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§55. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§56. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej
lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.
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§57. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§58. 1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

§63. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§59. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§60. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania
w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§61. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§62. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§64. 1. Je¿eli przedmiotem g³osowania jest podjêcie konkretnego rozstrzygniêcia g³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sprowadza siê do wypowiedzenia siê g³osuj¹cych za
tym rozstrzygniêciem lub przeciw niemu. Przewaga g³osów
za przes¹dza o wyborze danego rozstrzygniêcia. Przewaga
g³osów przeciw stanowi o jego odrzuceniu. G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup
g³osuj¹cych.
2. Je¿eli przedmiotem g³osowania jest wybór jednego
sporód kilku rozwi¹zañ wówczas przez zwyk³a wiêkszoæ
nale¿y rozumieæ tak¹ liczbê g³osów optuj¹cych za jednym
z nich, która jest wiêksza od liczby g³osów przypadaj¹cych
osobno na ka¿d¹ alternatywê.
§65. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych
za wnioskiem lub kandydatur¹, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
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4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza
od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§66. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.

§74. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§75. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê
pe³nienie funkcji radnego.

§67. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie do koñca miesi¹ca stycznia danego roku.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§68. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹
je Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy
lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji
Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie
Radzie sprawozdania
§69. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§70. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§71. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji lub zespo³ów powo³anych przez Radê.
§72. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§73. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ
na sesji lub posiedzeniu komisji, sk³adaj¹c wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§76. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§77. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§78. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja sporód swego grona.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§79. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.
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§80. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie
5 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
-

legalnoci,

-

gospodarnoci,

-

rzetelnoci,

-

celowoci,

oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§82. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.
§83. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§84. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§85. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
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2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§86. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §81 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, opinie
bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§87. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z po³owy sk³adu Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4.
§88. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontroluj¹cy zawiadamiaj¹ o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§89. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
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2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust.
3
§90. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§91. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli  w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,

Poz. 2086

§94. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§95. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 10 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§96. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie
ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:

3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,

2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,

5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,

6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli.

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u
z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§92. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§93. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

3. Ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium Komisja zobowi¹zana jest
przed³o¿yæ do 10 kwietnia danego roku bud¿etowego.
4. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§97. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, w formie pisemnej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

§98. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§99. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§100. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad,
opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹
w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§101. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci
rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§102. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.
ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§103. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§104. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
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2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§105. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§106. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§107. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§108. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§109. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§110. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ IX
Tryb pracy Burmistrza
§111. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§112. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§113. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.
§114. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w §111 - §113 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
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ROZDZIA£ X

1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw - jawnoci.

Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

2) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

§115. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§116. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§117. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu,
w godzinach urzêdowania.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w siedzibie Urzêdu, w dniach i godzinach
urzêdowania.
§118. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §116 i 117
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu Miejskiego.
§119. Uprawnienia okrelone w §116 i 117 nie znajduj¹
zastosowania:

ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§120. Trac¹ moc uchwa³y:
-

Nr XXV/271/2000 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
30 czerwca 2000 r. w sprawie Statut Gminy Jarocin,

-

XLI/434/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w Statutu Gminy
Jarocin.

§121. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski
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2087
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Powiatem Kociañskim w imieniu którego
dzia³a Zarz¹d Powiatu reprezentowany przez Andrzeja Jêcza
 Starostê Kociañskiego oraz Micha³a Jurgê  Wicestarostê
Kociañskiego a Gmin¹ Krzywiñ reprezentowan¹ przez Paw³a
Buksalewicza  Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ zawarte
w Kocianie w dniu 30 maja 2003 roku w sprawie za³o¿enia
i prowadzenia przez Gminê Krzywiñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
z siedzib¹ w Krzywiniu, ul. Gen. D. Ch³apowskiego 34
Na podstawie uchwa³y nr VII/76/03 Rady Powiatu Kociañskiego z dnia 29.04.2003 r. w sprawie powierzenia Gminie
Krzywiñ prowadzenia zadania Powiatu Kociañskiego w zakresie edukacji publicznej okrela siê nastêpuj¹ce warunki
przekazania zadania:
§1. Powiat Kociañski powierza Gminie Krzywiñ z dniem
1 wrzenia 2003 roku prowadzenie zadania Powiatu w zakresie edukacji publicznej, polegaj¹cego na za³o¿eniu i prowadzeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych z siedzib¹ w Krzywiniu, ul. Gen.
D. Ch³apowskiego 34.

§2. Gmina Krzywiñ przejmuje prawa i obowi¹zki organu
prowadz¹cego w stosunku do szko³y utworzonej w ramach
realizacji przekazanego zadania.
§3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony
z mo¿liwoci¹ jednorocznego wypowiedzenia poprzedzaj¹cego kolejny rok szkolny.
§4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§5. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2003 roku.
§6. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§7. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Andrzej Jêcz
Wicestarosta
() Micha³ Jurga
Burmistrz
Miasta i Gminy
() mgr in¿. Pawe³ Buksalewicz

2088
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY BRALIN ZA 2002 R.

DOCHODY
Dzia³
010

Rozdzia³

Paragraf

01010
096
629
01095

069
075

400

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniê¿nej
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin pozyskane z innych róde³
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych jednostek samorz¹du
terytorialnego
Wytw. i zaopatr. w energiê elektryczn¹,
gaz i wodê

Plan
327.100

Wykonanie
339.931

%
103,9

310.000

315.931

101,0

60.000

65.931

109,9

250.000

250.000

100,0

17.100
15.000

24.000
21.756

140,4
145,0

2.100

2.244

109,9

165.500

190.706

115,2
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40002

083
091

600

60016

097
626
629

700

70004
075
077
70005

092
047
056
075
077

750

75011
201
75023
045
662
75056
201
75095
048
097

751
75101
201
75109
201
754
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Dostarczanie wody
Wp³yw z us³ug
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na dofinansowanie inwestycji jednostek
sektora finansów publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin pozyskane z innych róde³
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³ugi gosp. mieszkañ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych jednostek samorz¹du
terytorialnego
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia
prawa w³asnoci nieruchomoci
Pozosta³e odsetki
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹dzanie,
u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
Zaleg³oci z podatków zniesionych
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych jednostek samorz¹du
terytorialnego
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia
prawa w³asnoci nieruchomoci
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Urzêdy gmin i miast na prawach powiatu
Wp³ywy z op³at administracji za czynnoci
urzêdowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje realizowane na podstawie
porozumieñ
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Wybory do rad gmin, powiatów i
sejmików województw oraz referenda
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

165.500
165.000

190.706
190.368

115,2
115,4

500

338

67,6

105.043
105.043
3.565

105.043
105.043
3.565

100,0
100,0
100,0

91.478

91.478

100,0

10.000

10.000

100,0

239.000
70.500

237.149
69.050

99,1
97,9

25.500

23.132

90,7

40.700

41.371

101,6

4.300
168.822

4.547
168.099

105,7
99,6

5.200

5.508

105,9

26.622

26.622

100,0

27.000

25.645

95,0

110.000

110.324

100,3

190.477
45.600

191.421
45.600

100,5
100,0

45.600

45.600

100,0

30.829

31.369

101,8

2.800

3.340

119,3

28.029

28.029

100,0

17.398

17.398

100,0

17.398

17.398

100,0

96.350

96.754

100,4

96.200

96.391

100,2

150

363

242,0

25.629

12.844

50,1

773

773

100,0

773

773

100,0

24.856

12.071

48,6

24.856

12.071

48,6

600

600

100,0
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75414
201

756
75601
035
091

75615
031
032
033
034
050
091

75616
031
032
033
034
036
043
050
091
75618
041
091
75621
001
002

758
75801

292
75802
292
75805
75814
801

292
092

80101
047
097
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Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób
fizycznych op³acany w formie karty
podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych
oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wp³ywy z op³aty targowej
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochód jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Wp³ywy z op³at za zarz. u¿ytkowanie i
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
Wp³ywy z ró¿nych dochodów

600

600

100,0

600

600

100,0

2.285.232

2.228.374

97,5

18.000

11.917

66,2

18.000

11.580

64,3

337

337,0

632.930

620.901

98,1

602.700
5.600
18.130
6.000
500

590.410
4.815
19.519
5.074
1.041

98,0
86,0
107,7
84,6
208,2

0

42

895.979

850.110

94,9

608.879
178.000
1.300
51.000
1.000
800
45.000

634.734
157.629
996
50.400
4.864
736
- 6.620

104,2
88,6
76,6
98,8
486,4
92,0

10.000

7.371

73,7

30.200

79.081

261,9

30.000

63.225

210,8

200

15.856

-

-

708.123

666.365

94,1

703.123
5.000
3.692.992

650.341
16.024
3.697.948

92,5
320,5
100,1

2.914.853

2.914.853

100,0

2.914.853

2.914.853

100,0

453.960

453.960

100,0

453.960

453.960

100,0

299.179

299.179

100,0

299.179
25.000
25.000
170.841
141.240

299.179
29.956
29.956
171.265
142.164

100,0
119,8
119,8
100,2
100,7

500

1.659

331,8

2.000

1.765

88,3
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201

203
270
626
630
662
80110

097
203

80195
203
853
85313

201
85314
201
85315
203
85316
201
85319
201
85395
201

203
854

85401

083
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
pozyskane z innych róde³
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na dofinansowanie inwestycji jednostek
sektora finansów publicznych
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udz.
m. jednostkom samorz¹du terytorialnego
na dofinansowanie w³asnych inwestycji
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje realizowane na podstawie
porozumieñ
Gimnazja
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce
wiadczenia pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wp³ywy z us³ug

4.200

4.200

100,00

27.205

27.205

100,0

29.949

29.949

100,0

40.000

40.000

100,0

20.000

20.000

100,0

17.386

17.386

100,0

9.305
500

8.805
0

94,6
0

8.805

8.805

100,0

20.296

20.296

100,0

20.296

20.296

100,0

359.702

358.108

99,6

11.700

10.124

86,5

11.700

10.124

86,5

258.500

258.500

100,0

258.500

258.500

100,0

3.260

3.260

100,0

3.260

3.260

100,0

17.514

17.514

100,0

17.514

17.514

100,0

51.700

51.700

100,0

51.700

51.700

100,0

17.028

17.010

99,9

1.728

1.710

99,0

15.300

15.300

100,0

121.799
46.799
46.743

103.774
46.720
46.664

85,2
99,8
99,8
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203
85404

069
083

900
90001
90015

083

201
921

92195

083
662
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Przedszkola
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wp³ywy z us³ug
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z us³ug
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje realizowane na podstawie
porozumieñ
Ogó³em dochody

56

56

100,0

75.000
20.000
55.000

57.054
14.560
42.494

76,1
72,8
77,3

128.486

152.648

118,8

45.000
45.000
83.486

69.162
69.162
83.486

153,7
153,7
100,0

83.486

83.486

100,0

17.148
17.148
500

16.836
16.836
188

98,2
98,2
37,6

16.648

16.648

100,0

7.829.871

7.806.647

99,7

Plan
388.500

Wykonanie
375.494

%
96,7

372.000

360.422

96,9

3.000
2.000

2.587
1.605

86,2
80,2

367.000

356.230

97,1

4.000

3.224

80,6

4.000

3.224

80,6

12.500

11.848

94,8

WYDATKI
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01010
4260
4300
6050
01030
2850
01095
3020
4210
4300
4480
400
40002

4210
4260
4270
4300
4430
6050

600

60016

4210
4270
4300
6050
6060

700

70004

70005

4210
4260
4270
4300

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podatek od nieruchomoci
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczna gaz i wodê
Dostarczanie wody
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwest. jednostek bud¿etowych.
Wydatki na zak. inwest. jednostek
bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³. gospod. mieszkañ.
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

2.500

2.236

89,4

4.000
5.000
1.000

3.931
4.726
955

98,3
94,5
95,5

190.378

160.251

84,2

190.378
14.000
44.000
7.000
50.378
15.000

160.251
12.628
41.696
5.347
43.463
13.217

84,2
90,2
94,8
76,4
86,3
88,1

60.000

43.900

73,2

461.092
461.092
10.000
91.592
35.000
321.500

434.912
434.912
6.619
74.169
33.026
318.098

94,3
94,3
66,2
81,0
94,4
98,9

3.000

3.000

100,0

66.800
61.800
19.800
7.000
20.000
15.000
5.000

47.137
42.784
12.323
6.981
19.155
4.325
4.353

70,6
92,6
62,2
99,7
95,8
28,8
87,1
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3020
750

4300
75011

4010
4040
4110
4120
4440

75022

75023

3030
4210
4300
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4420
4440
6050
6060

75047
75056

75095

4100
4210
4300
2710
4430

751
75101

75109

3030
4210
3030
4110
4120
4210
4300

754
75403
75411

4210
6620

75412
3020
3030
4210

Poz. 2088

 11342 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Rady gmin
Ró¿ne wyd. na rzecz os. fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Urzêdy gmin
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pobór podatków
Wynagrodzenia agencyjno  prowizyjne
Spis powszechny i inne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki na pomoc finansow¹ udz. m. j.s.t.
na zadañ bie¿¹cych
Ró¿ne op³aty i sk³adki.
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej kontroli i ochrony prawa
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Wybory do rad gmin i ref. gminne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Jednostki terenowe policji
Zakup materia³ów i wyposa¿.
Kom. pow. Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Dotacje celowe przekazane dla pow. na
zak. inw.
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4.000

3.965

99,1

1.000
1.427.926
45.600
33.100
5.165
5.088
930

388
1.389.391
45.600
33.100
5.165
5.088
930

38,8
97,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.317

1.317

100,0

60.000
55.000
2.000
3.000
1.244.078
9.000
750.000
56.256
146.000
19.800
42.000
7.500
24.979
93.050
15.000
4.000

57.482
52.968
1.579
2.935
1.219.804
6.900
748.434
56.256
140.165
19.710
39.503
7.489
18.511
90.179
14.209
3.355

95,8
96,3
79,0
97,8
98,0
76,7
99,8
100,0
96,0
99,5
94,1
99,9
74,1
96,9
94,7
83,9

16.464

16.464

100,0

45.029

44.965

99,9

15.000

13.664

91,1

52.000
52.000
17.698
1.750
15.948
8.550

41.529
41.529
17.698
1.750
15.948
7.278

79,9
79,9
100,0
100,0
100,0
85,1

1.050

1.050

100,0

7.500

6.228

83,0

25.629

12.844

50,1

773

773

100,0

400
373
24.856
17.574
98
13
3.875
3.296

400
373
12.071
6.333
98
13
2.375
3.252

100,0
100,0
48,6
36,0
100,0
100,0
61,3
98,7

51.200

49.805

97,3

2.200
2.200
1.000

2.062
2.062
1.000

93,7
93,7
100,0

1.000

1.000

100,0

47.400

46.143

97,3

1.200

1.189

99,1

25.000
13.300

24.969
13.266

99,9
99,7
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75414
757

4270
4300
4430
4300

75702
801

2980
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4440
6050
6060
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4410
4440
6050
80113

4300
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Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup us³ug pozosta³ych.
Obs³uga d³ugu publicznego.
Obs³uga papierów wartociowych,
kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du
terytorialnego
Pozosta³e rozliczenia z bankami
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpiecz. Spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych
i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych.
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Wydatki .na zak. inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Oddzia³ klas O w przedszkolach i
szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksi¹¿ek
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ
socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ
Socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych

3.150
750
4.000
600
600
140.200

2.246
571
3.902
600
600
121.197

71,3
76,1
97,6
100,0
100,0
86,4

140.200

121.197

86,4

140.200
3.599.389
1.928.625

121.197
3.579.764
1.923.145

86,4
99,5
99,7

35.560

35.273

99,2

4.200

4.200

100,0

1.106.000
82.276
213.584
30.848
96.000

1.105.494
82.275
212.897
28.623
95.846

100,0
100,0
99,7
92,8
99,8

1.130

1.130

100,0

21.500
26.650
2.365
69.500
1.300

21.484
26.650
2.056
69.499
1.256

99,9
100,0
86,9
100,0
96,6

69.823

69.823

100,0

143.889

142.639

99,1

24.000

24.000

100,0

38.115

37.283

97,8

1.150

1.092

95,0

26.500
1.900
5.105
700
675

26.298
1.899
4.976
626
675

99,2
99,9
97,5
89,4
100,0

525

157

31,4

1.560

1.560

100,0

1.358.587

1.347.627

99,2

13.300

13.180

99,1

431.500
26.000
84.380
11.576
44.875

429.581
26.000
82.256
11.243
43.833

99,6
100,0
97,5
97,1
97,7

2.000

1.980

99,0

8.600
700
9.500
200

8.600
650
9.478
200

100,0
92,9
99,38
100,0

26.735

26.735

100,0

699.221

693.891

99,2

79.002
79.002

79.002
79.002

100,0
100,0
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80114

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
6060

80146
80195

4300
4440

851

85154

3030
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4440

853
85313
4130
85314

85315

3110
4110
3110

85316
85319

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440

85395

854

3110
4210

85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
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Zespo³y ekonom-administracyjne szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki na zak. inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ.
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ
Socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce
wiadczenia
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia.
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ
Socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia.
Zakup rodków ¿ywnoci

160.864
96.880
9.869
18.621
2.822
14.447
1.000
7.189
1.100

160.511
96.878
9.868
18.621
2.551
14.447
1.000
7.111
1.100

99,8
100,0
100,0
100,0
90,4
100,0
100,0
98,9
100,0

2.500

2.500

100,0

6.436

6.435

100,0

14.200
14.200
19.996

12.200
12.200
19.996

85,9
85,9
100,0

19.996

19.996

100,0

96.200
96.200
4.500
14.600
4.600
650
12.006
3.000
3.000
53.515

87.162
87.162
4.400
11.219
3.139
430
10.551
2.541
2.900
51.653

90,6
90,6
97,8
76,8
68,2
66,2
87,9
84,7
96,7
96,5

329

329

100,0

454.194

443.358

97,6

11.700

10.124

86,5

11.700

10.124

86,5

288.500

288.500

100,0

272.807
15.693
13.260
13.260

272.807
15.693
8.389
8.389

100,0
100,0
63,3
63,3

17.514

17.514

100,0

17.514
106.192
74.000
5.744
14.250
1.952
2.319
5.500
1.000

17.514
101.822
74.000
5.744
13.797
1.891
1.361
3.269
333

100,0
95,9
100,0
100,0
96,8
96,9
58,7
59,4
33,3

1.427

1.427

100,0

17.028
7.028
10.000
582.372
135.298

17.009
7.010
9.999
557.705
133.021

99,9
99,7
100,0
95,8
98,3

2.600

2.600

100,0

63.050
4.940
12.164
1.666
1.260
46.743

61.628
4.939
11.824
1.620
871
46.664

97,7
100,0
97,2
97,2
69,1
99,8
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4440
85404
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4440
6060
900
90001

4210
4260
4270
4300
6060

90002

90003

90004

90015

90095
921

92105

92116

4260
4300
4210
4300
4210
4300
4260
4270
4300

4210
4260
4300
2550

92120
92195

4270
6050

926

92695
3020
4210
4260
4300
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Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ
Socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpiecz. Spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ
Socjalnych
Wydatki na zak. inw. jednostek
bud¿etowych
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii.
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki na zak. inw. jednostek
bud¿etowych
Gospodarka odpadami
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozosta³e zadania w zakresie kultury
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Biblioteki
Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla
instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Zakup us³ug remontowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Kultura fizyczna i sport
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ogó³em wydatki

2.875

2.875

100,0

447.074

424.684

95,0

7.837

7.837

100,0

256.500
18.863
48.471
7.044
17.500
55.000

249.932
18.863
48.0736.587
17.290
42.494

97,4
100,0
99,2
93,5
98,8
77,3

1.050

463

44,1

7.634
1.600
500
8.000
500

7.634
1.600
323
6.513
500

100,0
100,0
64,6
81,4
100,0

14.275

14.275

100,0

2.300

2.300

100,0

377.608

319.490

84,6

115.110
22.000
35.000
15.000
37.110

99.302
18.332
32.298
6.294
36.689

86,3
83,3
92,3
42,0
98,9

6.000

5.689

94,8

6.000
1.000
5.000
25.000
3.000
22.000
7.000
5.000
2.000
179.486
163.486
16.000
45.012
45.012
87.310
10.000
3.850
630
5.520
41.162

5.000
0
5.000
14.476
185
14.291
4.234
3.078
1.156
166.609
154.609
12.000
29.869
29.869
87.203
9.998
3.848
630
5.520
41.162

83,3
0
100,0
57,9
6,2
65,0
60,5
61,6
57,8
92,8
94,6
75,0
66,4
66,4
99,9
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0

41.162

41.162

100,0

10.000
10.000
26.148

10.000
10.000
26.043

100,0
100,0
99,6

26.148

26.043

99,6

45.838
45.838

45.823
45.823

100,0
100,0

7.200

7.186

99,8

13.092
2.167
23.379
7.994.636

13.091
2.167
23.379
7.711.536

100,0
100,0
100,0
96,5
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2089
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUD¯ETU GMINY GIZA£KI ZA 2002 R.
DOCHODY
Dzia³

Rozdzia³ Paragraf

010
01095
083
097
629
020
02095

075

600
60014
662
60016
096
270

630
700
70005
074

075

084
750
75011
201
75023
045
069
083

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniê¿nej
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej
udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych
zadañ inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw
maj¹tkowych
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug

153.000,00
153.000,00
0,00
3.000,00

114.380,77
114.380,77
28,07
5.882,70

Procent
wykonania
74,76
74,76
196,09

150.000,00

108.470,00

72,31

1.350,00
1.350,00

1.518,30
1.518,30

112,47
112,47

1.350,00

1.518,30

112,47

433.750,00
45.000,00

433.750,00
45.000,00

100,00
100,00

45.000,00

45.000,00

100,00

388.750,00

388.750,00

100,00

20.000,00

20.000,00

100,00

124.000,00

124.000,00

100,00

244.750,00

244.750,00

100,00

372.000,00
372.000,00

136.872,29
136.872,29

36,79
36,79

0,00

6,55

68.000,00

70.891,99

104,25

304.000,00

65.973,75

21,70

260.696,00
44.900,00

199.422,00
44.900,00

76,50
100,00

44.900,00

44.900,00

100,00

148.137,00

93.483,03

63,11

380,00

373,82

98,37

500,00
15.000,00

0,00
6.012,44

0,00
40,08

Plan

Wykonanie

-
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084
092
096
097
270
75056
201
75095
048
751
75101
201

75109

201
754
75412
270
75414
201

756
75601
035
091
75615
031
032
033
034
050
069
091
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Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Pozosta³e odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniê¿nej
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty
podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

45.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

0,00

5.000,00

6631,12

132,62

76.257,00

75465,65

98,96

17.659,00

17.659,00

100,00

17.659,00

17.659,00

100,00

50.000,00

43.379,97

86,76

50.000,00

43.379,97

86,76

18.954,00

11.428,00

60,29

632,00

632,00

100,00

632,00

632,00

100,00

18.322,00

10.796,00

58,92

18.322,00

10.796,00

58,92

16.100,00

16.100,00

100,00

15.500,00

15.500,00

100,00

15.500,00

15.500,00

100,00

600,00

600,00

100,00

600,00

600,00

100,00

1.221.740,00

998.275,44

81,71

6.620,00

844,59

12,76

6.620,00

834,59

12,61

0,00

10,00

-

508.220,00

328.779,21

64,69

458.000,00
9.700,00
33.020,00
7.000,00
500,00
0,00

282.698,46
8.936,82
33.146,20
2.883,03
902,00
46,70

61,72
92,13
100,38
41,19
180,40
-

0,00

166,00

-
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75616
031
032
033
034
036
045
050
069
091
75618
041
091
75621
001
002
758
75801
292
75802
292
75805
292
75814
035
036
050
091
801
80101
201

203

626

629
80110
203

Poz. 2089

 11348 

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty
podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Owiata 1 wychowanie
Szko³y podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Gimnazja
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

335.100,00

341.171,52

101,81

186.050,00
64.250,00
10.200,00
28.000,00
4.100,00

188.911,96
63.215,95
11.321,10
27.958,60
1.481,80

101,54
98,39
110,99
99,85
36,14

28.500,00

2.079,90

7,30

10.000,00
1.000,00

43.248,00
601,30

432,48
60,13

3.000,00

2.352,91

78,43

23.400,00

13.562,53

57,96

22.900,00

13.372,53

58,40

500,00

190,00

38,00

348.400,00

313.917,59

90,10

338.400,00
10.000,00
4.396.030,00

312.997,00
920,59
4.395.490,69

92,49
9,21
99,99

2.983.285,00

2.983.285,00

100,00

2.983.285,00

2.983.285,00

100,00

1.173.551,00

1.173.551,00

100,00

1.173.551,00

1.173.551,00

100,00

239.194,00

239.194,00

100,00

239.194,00
0,00

239.194,00
- 539,31

100,00
-

0,00

- 34,45

-

0,00
0,00

- 296,36
- 44,80

-

0,00

- 163,70

-

340.981,00
316.067,00

329.947,53
317.886,00

96,76
100,58

3.675,00

3.675,00

100,00

27.392,00

29.211,00

106,64

278.000,00

278.000,00

100,00

7.000,00

7.000,00

100,00

11.480,00

1.408,14

12,27

11.480,00

9.661,00

84,16
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80195

092
097
203

270
851

85195
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85313

201
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201

203
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Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoci
Pozosta³a dzia³alnoæ
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Ochrona zdrowia
Pozosta³a dzia³alnoæ
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

- 8.252,86

-

13.434,00
4.000,00
0,00

10.653,39
32,41
186,98

79,30
0,81
-

9.434,00

9.434,00

100,00

0,00

1.000,00

-

0,00
0,00
844.610,00

0,00
0,00
841.603,95

99,64

17.000,00

16.999,99

100,00

17.000,00

16.999,99

100,00

583.000,00

582.983,09

100,00

583.000,00

582.983,09

100,00

7.270,00

7.270,00

100,00

7.270,00

7.270,00

100,00

17.100,00

15311,97

89,54

17.100,00

15311,97

89,54

147.900,00
2.800,00
0,00

147061,90
1.913,46
48,44

99,43
68,34
-

145.100,00

145.100,00

100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

25.000,00

25.000,00

100,00

25.000,00

25.000,00

100,00

45.340,00

44.977,00

99,20

2.973,00

2.610,00

87,79

42.367,00

42.367,00

100,00

25.950,00

14.749,50

56,84

Dziennik Urzêdowy
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85401
203
85404

083

900
90002
096
244
90003
244
90004
244
90015
201
90095
626

629
926

92695
271
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wietlice szkolne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Przedszkola
Wp³ywy z us³ug
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka odpadami
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniê¿nej
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Kultura fizyczna i sport
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej
udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych
zadañ bie¿¹cych
Razem

950,00

950,00

100,00

950,00

950,00

100,00

25.000,00
25.000,00

13.799,50
13.799,50

55,20
55,20

619.607,00

204.047,00

32,93

5.000,00

5.000,00

100,00

3.000,00

3.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

100,00

8.000,00

8.000,00

100,00

8.000,00

8.000,00

100,00

36.607,00

36.607,00

100,00

36.607,00

36.607,00

100,00

560.000,00

144.440,00

25,79

110.000,00

115.340,00

104,85

450.000,00

29.100,00

6,47

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

100,00
100,00

3.000,00

3.000,00

100,00

8.707.768,00

7.700.585,47

88,43

WYDATKI
Dzia³

Rozdzia³ Paragraf

010
01030
2850
01095

3030
4210
4270
4300
6050

600
60014
6050
6051

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

Plan
224.210,00
1.300,00

Procent
wykonania
222.369,22
99,18
1.266,25
97,40

Wykonanie

1.300,00

1.266,25

97,40

222.910,00
3.050,00
750,00
11.000,00
7.610,00

221.102,97
3.038,50
735,64
10.937,32
7.602,38

99,19
99,62
98,09
99,43
99,90

200.500,00

198.789,13

99,15

725.811,00
90.000,00

698.875,81
90.000,00

96,29
100,00

45.000,00

45.000,00

100,00

45.000,00

45.000,00

100,00

Dziennik Urzêdowy
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60016
4210
4270
4430
6050
700
70005
4300
4430

710
71004

4300
750

75011
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
75022
3030
4210
4300
4410
4420
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4420
4430
4440
4570
4580
75047
75056

4100
3030
4110
4120
4210
4300
4410

75095
751
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Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Pozosta³e odsetki
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Spis powszechny i inne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

635.811,00
27.400,00
141.310,00
1.101,00

608.875,81
26.873,13
134.339,50
0,00

95,76
98,08
95,07
0,00

466.000,00

447.663,18

96,07

18.950,00
18.950,00
18.900,00
50,00
37.600,00
37.600,00
37.600,00
1.544.272,00
68.969,00
50.080,00
4.855,00
7.110,00
980,00
3.410,00
850,00
820,00
200,00

12.524,66
12.524,66
12.500,66
24,00
22.552,00
22.552,00
22.552,00
1.442.984,75
63.238,39
47.552,53
4.851,53
6.209,10
850,77
1.262,82
850,00
815,20
187,87

66,09
66,09
66,14
48,00
59,98
59,98
59,98
93,44
91,69
94,95
99,93
87,33
86,81
37,03
100,00
99,41
93,94

664,00

658,57

99,18

137.775,00

136.786,86

99,28

107.500,00
14.135,00
11.890,00
250,00
4.000,00

107.351,84
13.528,45
11.787,06
224,88
3.894,63

99,86
95,71
99,13
89,95
97,37

1.306.239,00

1.212.244,01

92,80

7.700,00

7.639,07

99,21

560.341,00
50.100,00
91.650,00
15.630,00
109.850,00
60.175,00
14.450,00
300.300,00
10.950,00
6.243,00
22.460,00

527.642,11
50.084,94
84.153,60
13.170,83
102.498,40
51.623,89
10.695,99
277.878,12
10.947,50
6.243,03
14.709,76

94,16
99,97
91,82
84,27
93,31
85,79
74,02
92,53
99,98
100,00
65,49

15.750,00

15.748,59

99,99

4.110,00

4.102,82

99,83

36.530,00

35.105,36

96,10

13.500,00

12.929,90

95,78

13.500,00
17.789,00
15.169,00
146,00
20,00
372,00
1.515,00
567,00
0,00

12.929,90
17.785,59
15.166,39
145,76
19,96
371,72
1.515,00
566,76
0,00

95,78
99,98
99,98
99,84
99,80
99,92
100,00
99,96
-

18.978,00

11.437,12

60,27

Dziennik Urzêdowy
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75101
4110
4120
4300
75109
3030
4110
4120
4210
4300
4410
754
75412

3030
4210
4260
4270
4300
4430

75414
4210
757
75702
8070
75704
8020
758
75818
801
80101
3020
3030
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4570
4580
6050
80104

Poz. 2089

 11352 

Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartociowych oraz po¿yczek i
kredytów
Rozliczenia z tytu³u porêczeñ i gwarancji
udzielonych przez Skarb Pañstwa lub
jednostkê samorz¹du terytorialnego
Wyp³aty z tytu³u porêczeñ sp³aty krajowych
kredytów bankowych
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Pozosta³e odsetki
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Przedszkola przy szko³ach podstawowych

632,00

631,73

99,96

94,00
13,00
525,00

93,86
12,87
525,00

99,85
99,00
100,00

18.346,00

10.805,39

58,90

1.1.966,00
243,00
41,00
1.730,00
3.550,00
816,00

4.424,44
243,49
41,17
1.730,45
3.549,82
816,02

36,98
100,20
100,41
100,03
99,99
100,00

84.700,00

61.405,46

72,50

84.090,00
11.050,00
23.950,00
6.785,00
7.875,00
20.280,00
14.150,00
610,00
610,00
384.077,00

60.799,66
10.798,67
11.395,73
6.785,43
5.374,10
15.207,23
11.238,50
605,80
605,80
361.168,97

72,30
97,73
47,58
100,01
68,24
74,99
79,42
99,31
99,31
94,03

297.872,00

295.638,14

99,25

297.872,00

295.638,14

99,25

86.205,00

65.520,83

76,01

86.205,00

65.520,83

76,01

0,00
0,00
3.274.079,00
2.321.985,00

0,00
0,00
2.976.206,06
2.112.079,53

90,90
90,96

88.250,00

88.248,65

100,00

450,00

450,00

100,00

3.675,00

3.675,00

100,00

1.219.967,00
91.450,00
247.120,00
33.943,00
68.780,00

1.141.944,82
91.436,81
219.419,77
28570,12
44.555,77

93,60
99,99
88,79
84,17
64,78

18.160,00

18.159,76

100,00

47.440,00
610,00
64.145,00
7.900,00
1.690,00

31.283,62
610,00
51.415,98
7.355,11
1.688,00

65,94
100,00
80,16
93,10
99,88

66.715,00

66.715,00

100,00

13.670,00

13.680,91

100,08

2.620,00

1.891,28

72,19

345.400,00

300.978,93

87,14

92.280,00

90.174,44

97,72
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3020
4010
4040
4110
4120
4440
80110
2590
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
80113
80146

4300
3020

80195
4300
4440
851
85154

3030
4210
4240
4300

853
85313
4130
85314

85315

3110
4110
3110

85316
3110
85319
3020
4010
4040
4110
4120
4210
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Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Gimnazja
Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla
publicznych szkó³ i innych publicznych
placówek owiatowo-wychowawczych
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
Zakup us³ug pozosta³ych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia

6.300,00

6.284,80

99,76

59.840,00
5.350,00
13.940,00
1.850,00

59.833,53
5.341,72
12.116,91
1.597,48

99,99
99,85
86,92
86,35

5.000,00

5.000,00

100,00

720.112,00

654.305,62

90,86

67.198,00

67.197,50

100,00

28.209,00

28.195,10

99,95

400.800,00
25.500,00
86.150,00
10.730,00
6.750,00

381.639,40
25443,06
74216,17
9.095,59
4.434,53

95,22
99,78
86,15
84,77
65,70

690,00

690,00

100,00

35.890,00
3.080,00
29.230,00
3.640,00
800,00

21.880,26
2.277,17
13.683,53
3.308,31
800,00

60,96
73,93
46,81
90,89
100,00

21.445,00

21.445,00

100,00

127.980,00
127.980,00
2.288,00

108.012,47
108.012,47
2.200,00

84,40
84,40
96,15

2.288,00

2.200,00

96,15

9.434,00
150,00

9.434,00
150,00

100,00
100,00

9.284,00

9.284,00

100,00

50.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00

29.239,25
29.239,25
1.000,00
6.467,35

58,48
58,48
20,00
64,67

2.000,00

0,00

0,00

33.000,00
934.829,00

21.771,90
918651,39

65,98
98,27

17.000,00

16.999,99

100,00

17.000,00

16.999,99

100,00

592.320,00

592.303,09

100,00

573.845,00
18.475,00
20.830,00
20.830,00

573.828,74
18.474,35
20.830,00
20.830,00

100,00
100,00
100,00
100,00

17.100,00

15.311,97

89,54

17.100,00
200.239,00

15.311,97
186.229,34

89,54
93,00

5.285,00

2.040,00

38,60

132.560,00
11.234,00
22.400,00
3.400,00
3.200,00

126.037,42
11.233,24
21.441,19
3.041,32
2.067,27

95,08
99,99
95,72
89,45
64,60
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4260
4300
4410
4440
4570
85324
4300
85328
4010
4110
4120
4440
85395
3110

854
85401

4010
4040
4110
4120
85404
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4300
4440
85495
900
90002
4300
90003

90004

4210
4300
4210
4300

90015
4260
4270
6050
90095
6050
921
92113
2550
92116
2550
926
92695

Poz. 2089

 11354 

Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka odpadami
Zakup us³ug pozosta³ych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Kultura fizyczna i sport
Pozosta³a dzia³alnoæ

2.720,00
11.546,00
1.180,00

2.369,00
10.371,12
916,30

87,10
89,82
77,65

5.049,00

5.049,04

100,00

1.665,00

1.663,44

99,91

2.000,00

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

25.000,00

25.000,00

100,00

20.010,00
3.520,00
482,00

20.010,15
3.520,00
482,00

100,00
100,00
100,00

988,00

987,85

99,98

60.340,00
60.340,00
180.914,00
11.900,00
9.360,00
450,00
1.880,00
210,00
169.014,00

59.977,00
59.977,00
165.126,62
11.389,35
9.363,67
442,08
1.427,36
156,24
153.737,27

99,40
99,40
91,27
95,71
100,04
98,24
75,92
74,40
90,96

6.380,00

6.376,70

99,95

101.318,00
6.730,00
21.240,00
2.846,00
2.450,00
100,00
200,00
22.600,00

91.993,25
6.728,12
17.730,75
2.362,49
2.407,39
106,62
202,00
20.679,95

90,80
99,97
83,48
83,01
98,26
106,62
101,00
91,50

5.150,00

5.150,00

100,00

0,00

0,00

628.298,00

385.185,82

61,31

12.950,00
12.950,00
28.145,00
15.275,00
12.870,00
31.046,00
16.046,00
15.000,00
100.807,00
57.410,00
29.812,00

12.939,00
12.939,00
28.145,60
15.275,60
12.870,00
31.046,20
16.046,20
15.000,00
74.384,06
46.569,07
27.814,99

99,92
99,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
73,79
81,12
93,30

13.585,00

0,00

0,00

455.350,00

238.670,96

52,41

455.350,00

238.670,96

52,41

80.000,00
56.000,00

80.000,00
56.000,00

100,00
100,00

56.000,00

56.000,00

100,00

24.000,00

24.000,00

100,00

24.000,00

24.000,00

100,00

42.855,00
42.855,00

38.881,43
38.881,43

90,73
90,73

-
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Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem

6.000,00

6.000,00

100,00

7.050,00
28.605,00
1.200,00
8.229.573,00

7.047,47
24.681,59
1.152,37
7.426.598,56

99,96
86,28
96,03
90,24
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