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2472
UCHWA£A Nr XXXVII/276/01 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 7 czerwca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.)
oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛün.zm.),
Rada Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Na terenie miasta i gminy Kleczew wprowadza siÍ op≥atÍ
administracyjnπ od nastÍpujπcych czynnoúci urzÍdowych nie
objÍtych przepisami o op≥acie skarbowej:
1. Za wydanie wypisu z miejscowych planÛw zagospodarowania
przestrzennego ñ 20 z≥,
2. Za wydanie wyrysu z miejscowych planÛw zagospodarowania
przestrzennego ñ 15 z≥.

ß2
Op≥ata administracyjna, o ktÛrej mowa w ß1 wnoszona jest na
rachunek budøetu gminy lub w kasie UrzÍdu.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta
Kleczew.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Kleczewie
(ñ) mgr inø. Jerzy TusiÒski

2473
UCHWA£A Nr XLII/413/2001 RADY MIEJSKIEJ W PILE
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
zmieniajπca uchwa≥Í Nr XXIX/286/96 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 wrzeúnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Pi≥a
(zmieniona uchwa≥π Nr XLI/418/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 8 lipca 1997 r. oraz uchwa≥π Nr XLIX/499/98 Rady Miejskiej
w Pile z dnia 24 lutego 1998 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwiπzku z art. 11 b ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 12996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Pile uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Dotychczasowy ìRozdzia≥ VI Postanowienia koÒcoweî otrzymuje
nastÍpujπce brzmienie:
ìROZDZIA£ VI
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß61
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji Rady Miejskiej,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady Miejskiej, w tym
Komisji Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestry uchwa≥ Rady Miejskiej i uchwa≥ Zarzπdu Miejskiego,

5) rejestry wnioskÛw i opinii komisji Rady Miejskiej,
6) rejestry interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1)-3) podlegajπ udostÍpnieniu po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa oraz Statutem.
ß62
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady Miejskiej i Komisji udostÍpnia siÍ w Biurze Rady Miejskiej, a dokumenty z zakresu
dzia≥ania Zarzπdu Miejskiego udostÍpnia w Wydziale Organizacyjnym UrzÍdu Miejskiego, w dniach i godzinach pracy UrzÍdu.
2. Dokumenty wymienione w ß61 ust. 1 sπ dostÍpne w wewnÍtrznej sieci informatycznej UrzÍdu Miejskiego oraz na stronie
internetowej gminy.
ß63
1. Z dokumentÛw wymienionych w ß61 ust. 1 mogπ byÊ
sporzπdzane notatki i fotografie, a na wniosek zainteresowanego odpisy, wyciπgi lub kserokopie.
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2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ wy≥πcznie w UrzÍdzie Miejskim i w asyúcie pracownika
UrzÍdu Miejskiego.
3. Odpisy, wyciπgi lub kserokopie z dokumentÛw dotyczπcych
bieøπcej kadencji Rady Miejskiej wykonuje siÍ w ciπgu 7 dni,
natomiast z dokumentÛw pozosta≥ych w ciπgu 14 dni z zastrzeøeniem ß61 ust. 2.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porzπdku obrad sesji
Rady Miejskiej podaje siÍ do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty na 7 dni przed terminem sesji za wyjπtkiem sesji nadzwyczajnej, o ktÛrej zawiadamia siÍ niezw≥ocznie.
3. Zawiadomienie o terminach, miejscu i tematyce posiedzeÒ komisji Rady Miejskiej wywiesza siÍ na tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie
Miejskim na 7 dni przed terminem posiedzenia.

ß64
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych z dokumentÛw okreúlonych w ß61 ust. 1 kserokopii, wyciπgÛw
i odpisÛw.
2. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 1 sπ wykonywane odp≥atnie
wg odrÍbnych przepisÛw.
3. Odp≥atnoúÊ za czynnoúci sporzπdzania dokumentÛw okreúlonych w ust. 1 wynika z kalkulacji kosztÛw.

ß2
Dotychczasowy ìRozdzia≥ VI Postanowienia koÒcoweî otrzymuje
oznaczenie: ìRozdzia≥ VII Postanowienia koÒcoweî, a dotychczasowe ß61, ß62, ß63, odpowiednio ß67, ß68, ß69.

ß65
Uprawnienia okreúlone w ß61-64 nie znajdujπ zastosowania
w sprawach podlegajπcych wy≥πczeniu jawnoúci z mocy ustaw.

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Przewodniczπcemu Rady
Miejskiej w Pile i Zarzπdowi Miejskiemu w Pile.

ß66
1. Obywatele majπ prawo wstÍpu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji Rady.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Pile
(ñ) Lech CabaÒski

2474
UCHWA£A Nr XXIX/151/2001 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie Statutu Gminy Grzegorzew
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) Rada Gminy
w Grzegorzewie uchwala:

STATUT GMINY GRZEGORZEW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Uchwa≥a okreúla:
1) ustrÛj Gminy Grzegorzew,
2) zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia≥u przewodniczπcych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Gminy w Grzegorzewie, komisji Rady Gminy w Grzegorzewie i Zarzπdu Gminy
Grzegorzew,

4) zasady tworzenia klubÛw radnych Rady Gminy w Grzegorzewie,
5) zasady dostÍpu obywateli do dokumentÛw Rady, jej komisji
i Zarzπdu Gminy Grzegorzew oraz korzystania z nich.
ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie ñ naleøy przez to rozumieÊ GminÍ Grzegorzew,
2) Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Gminy w Grzegorzewie,
3) komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ komisje Rady Gminy w Grzegorzewie,
4) Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ
Rewizyjnπ Rady Gminy w Grzegorzewie,
5) Przewodniczπcym, Wiceprzewodniczπcym ñ naleøy przez to
rozumieÊ odpowiednio Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcego Rady Gminy w Grzegorzewie,
6) Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Gminy Grzegorzew,
7) WÛjcie ñ naleøy przez to rozumieÊ WÛjta Gminy Grzegorzew,
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8) Sekretarzu, Skarbniku ñ naleøy przez to rozumieÊ odpowiednio
Sekretarza i Skarbnika Gminy Grzegorzew,
9) UrzÍdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Urzπd Gminy w Grzegorzewie,
10)Statucie ñ naleøy przez to rozumieÊ Statut Gminy Grzegorzew.

ß8
Uchwa≥y, o jakich mowa w ß7 ust. 1 powinny okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
ñ obszar,
ñ granice,
ñ siedzibÍ w≥adz,
ñ nazwÍ jednostki pomocniczej.

ROZDZIA£ II
Gmina
ß3
1. Gmina Grzegorzew jest podstawowπ jednostkπ lokalnego
samorzπdu terytorialnego, powo≥anπ dla organizacji øycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, ktÛre na sta≥e zamieszkujπ na obszarze
Gminy ñ z mocy ustawy o samorzπdzie gminnym ñ stanowiπ
gminnπ wspÛlnotÍ samorzπdowπ, realizujπcπ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia≥ w referendum oraz poprzez swe
organy.

ß9
1. Przewodniczπcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej
uczestniczy w pracach Rady z urzÍdu.
2. Przewodniczπcy moøe zabieraÊ g≥os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia≥u w g≥osowaniu.

1.
2.
3.

4.

ß4
Gmina po≥oøona jest w Powiecie Kolskim w WojewÛdztwie
Wielkopolskim i obejmuje obszar 73,4 km2.
Granice terytorialne Gminy okreúla mapa w skali 1:100 000,
stanowiπca za≥πcznik nr 1 do Statutu.
W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze: so≥ectwa
oraz ñ stosownie do potrzeb lub tradycji ñ inne jednostki pomocnicze.
Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

ß5
1. W celu wykonywania swych zadaÒ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.
2. Zarzπd prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ß6
Siedzibπ organÛw Gminy jest miejscowoúÊ Grzegorzew.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
ß7
1. O utworzeniu, po≥πczeniu i podziale jednostki pomocniczej
Gminy a takøe zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mogπ byÊ mieszkaÒcy obszaru,
ktÛry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ w miarÍ
moøliwoúci ñ uwzglÍdniaÊ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio
ust. 1.

ß10
Jednostki pomocnicze gminy prowadzπ gospodarkÍ finansowπ
w ramach budøetu Gminy.

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß11
1. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 15 radnych.
ß12
1. Rada dzia≥a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez
Zarzπd wykonujπcy jej uchwa≥y.
2. Zarzπd i komisje Rady pozostajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.

Do
1)
2)
3)
4)
5)

ß13
wewnÍtrznych organÛw Rady naleøπ:
Przewodniczπcy,
Wiceprzewodniczπcy,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta≥e, wymienione w Statucie,
doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ.

ß14
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e komisje:
1) Rewizyjnπ,
2) Planu i Budøetu,
3) Oúwiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
4) Rolnictwa, Handlu i Us≥ug oraz Ochrony årodowiska.
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥ania.
ß15
1. Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
2. Wyboru Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoúci zwiπzane ze zwo≥aniem pierwszej sesji obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
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3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
spoúrÛd radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porzπdku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu
o stanie Gminy.
ß16
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
ñ zwo≥uje sesje Rady,
ñ przewodniczy obradom,
ñ sprawuje policjÍ sesyjnπ,
ñ kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
ñ zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami uchwa≥,
ñ podpisuje uchwa≥y Rady,
ñ czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß17
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego Rady przed up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona wyboru na
wakujπce stanowisko.

samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach, a takøe
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowisko w okreúlonej
sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy
uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß24
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ
do wykonania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na
kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi sπ takøe sesje nie przewidziane w planie,
ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

ß18
1. Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w ß16
Statutu, reprezentuje RadÍ na zewnπtrz.
2. Rada ñ na wniosek Przewodniczπcego ñ moøe upowaøniÊ w
drodze uchwa≥y innπ, niø Przewodniczπcy osobÍ do reprezentowania jej na zewnπtrz.

1.
2.

ß19
1. W zakresie, o jakim mowa w ß18 ust. 1, Przewodniczπcy
moøe dzia≥aÊ przez pe≥nomocnika.
2. Pe≥nomocnikiem Przewodniczπcego moøe byÊ wy≥πcznie
radny.

3.

ß20
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje
Wiceprzewodniczπcy.

4.

5.
ß21
1. Przewodniczπcy oraz Wiceprzewodniczπcy Rady koordynujπ
z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodniczπcy Rady.

6.

ß22
Obs≥ugÍ rady i jej organÛw zapewnia pracownik UrzÍdu Gminy.
7.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
ß23
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie o
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2. Przygotowanie sesji
ß25
Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia≥Ûw, w tym
projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw
porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, lub z jego upowaønienia
ñ Wiceprzewodniczπcy.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad sesyjnych powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed
terminem obrad.
Powiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed
sesjπ.
W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ustÍpie
4 i 5 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad,
przed g≥osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianÍ
porzπdku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.

ß26
1. Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy Rady ñ po zasiÍgniÍciu
opinii WÛjta ñ ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.
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2. W sesjach Rady uczestniczπ ñ z g≥osem doradczym ñ nie
bÍdπce radnymi osoby wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia≥u w sesjach Rady mogπ zostaÊ zobowiπzani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajπcych
kontroli Rady.
ß27
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ß28
PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla
niej miejsca.
ß29
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego
prawa.
ß30
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ 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
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego
rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie
w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokÛle.
ß31
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalanych
w planie pracy rady lub w terminach okreúlonych przez
Przewodniczπcego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w ß24 ust. 4.
ß32
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poniøej po≥owy sk≥adu; jednakøe Rada nie moøe
wÛwczas podejmowaÊ uchwa≥.
ß33
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczπcy Rady.
3. Rada na wniosek Przewodniczπcego Rady moøe powo≥aÊ
spoúrÛd radnych sekretarza obrad i powierzyÊ mu prowadzenie
listy mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie
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wynikÛw g≥osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynnoúci o podobnym charakterze.
ß34
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: Otwieram (numer porzπdkowy sesji)
sesjÍ Rady Gminy w Grzegorzewie.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad.
ß35
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.
ß36
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczπcego Rady o dzia≥aniach podejmowanych w okresie miÍdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
w okresie miÍdzysesyjnym, zw≥aszcza z wykonania uchwa≥
Rady,
4) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
ß37
1. Sprawozdanie o jakim mowa w ß36 pkt 3 sk≥ada WÛjt lub
cz≥onek Zarzπdu wyznaczony przez Zarzπd.
2. Sprawozdania komisji Rady sk≥adajπ przewodniczπcy komisji
lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
ß38
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i WÛjta.
2. Interpelacje dotyczπ spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
4. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego Rady; Przewodniczπcy niezw≥ocznie przekazuje
interpelacjÍ adresatowi.
5. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego Rady i radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ. Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe
rzeczowo osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd, wzglÍdnie
WÛjta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady
o nakazanie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
7. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej sesji Rady, w ramach odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
8. Interpelacja, jak i odpowiedü na niπ, moøe byÊ sk≥adana
ustnie.
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ß39
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia
odpowiedü na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 38 ust. 5,
6 i 7 stosuje siÍ odpowiednio.
ß40
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug ustalonego
porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ; w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ
g≥osu poza kolejnoúciπ.
3. Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego Rady.
4. Przewodniczπcy Rady moøe zabieraÊ g≥os w kaødym momencie
obrad.
5. Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
radnym.
ß41
1. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy Rady moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce
tematu, formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ do rzeczy.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, Przewodniczπcy Rady przywo≥uje radnego do
porzπdku, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe
odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy Rady moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
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7) odes≥ania projektu uchwa≥y do komisji,
8) przeliczenia g≥osÛw,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy Rady poddaje pod dyskusjÍ
po dopuszczeniu jednego g≥osu za i jednego g≥osu przeciwko
wnioskowi, po czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.
ß44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego. Rada moøe jednak postanowiÊ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß45
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania siÍ
do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli zaistnieje
taka koniecznoúÊ ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzenia g≥osowania, Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ radnym g≥osu tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania.
ß46
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy
sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í: Zamykam (numer porzπdkowy
sesji) sesjÍ Rady Gminy w Grzegorzewie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß47
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥π od chwili jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ tylko
w uzasadnionych przypadkach i tylko w drodze odrÍbnej
uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na nastÍpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siÍ w odniesieniu do
oczywistych omy≥ek.

ß42
Na wniosek radnego Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protokÛ≥u sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.

ß48
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.

ß43
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porzπdku obrad
3) ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
4) zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
5) zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
6) zarzπdzenia przerwy,

ß49
1. Pracownik UrzÍdu Gminy, wyznaczony przez WÛjta w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady, sporzπdza z kaødej sesji
protokÛ≥.
2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu podjÍcia uchwa≥y o jakiej mowa
w ß36 pkt 1.
ß50
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
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2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
a) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥, imiÍ
i nazwisko przewodniczπcego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
d) odnotowanie przyjÍcia protokÛ≥u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porzπdek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty zg≥oszonych, jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia
pisemnych wystπpieÒ,
g) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
za, przeciw i wstrzymujπcych oraz g≥osÛw niewaønych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrÍbnego
do treúci uchwa≥y,
i) podpis przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.

ß55
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz
Zarzπd, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y
i z≥oøenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiπzywania lub wejúcia w øycie
uchwa≥y.
3. Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y oraz informacjÍ o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do ich zgodnoúci z prawem przez radcÍ prawnego UrzÍdu Gminy albo przez innego
prawnika.

ß51
1. W trakcie obrad lub nie pÛüniej niø na najbliøszej sesji radni
mogπ zg≥aszaÊ poprawki lub uzupe≥nienia do protokÛ≥u, przy
czym o ich uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy Rady
po wys≥uchaniu protokolanta i przes≥uchaniu taúmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protokÛ≥u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

ß56
Uchwa≥y Rady powinny byÊ zredagowane w sposÛb zwiÍz≥y,
syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ w ich powszechnym znaczeniu.
W projektach uchwa≥ naleøy unikaÊ pos≥ugiwania siÍ wyraøeniami
specjalistycznymi, zapoøyczonymi z jÍzykÛw obcych i neologizmami.

ß52
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz odrÍbnπ
listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez RadÍ uchwa≥,
usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne
dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego Rady.
2. Uchwa≥y Przewodniczπcy Rady dorÍcza WÛjtowi najpÛüniej
w ciπgu 4 dni od dnia zakoÒczenia sesji.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy aktÛw prawa miejscowego o charakterze porzπdkowym.
4. Wyciπgi z protokÛ≥u z sesji oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy
Rady dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre
sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw tych
wynikajπcych.
ß53
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw itp.) sprawuje pracownik UrzÍdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1 podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu Rady.

3. Uchwa≥y
ß54
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß23 ust. 1, a takøe deklaracje,
oúwiadczenia i apele, o jakich mowa w ß23 ust. 2 sπ
sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.

ß57
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady
po zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzπdowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk≥adany jest
projekt uchwa≥y przyjÍty przez RadÍ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw
prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y
Rady, sporzπdzony przez Zarzπd.
ß58
1. Uchwa≥y Rady podpisuje Przewodniczπcy Rady, o ile ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
ß59
Uchwa≥y numeruje siÍ uwzglÍdniajπc numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa≥y (cyframi arabskimi) i rok podjÍcia
uchwa≥y.
ß60
Odpisy uchwa≥ Rady przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoúci zaleønie od ich treúci.

4. Procedura g≥osowania
ß61
W g≥osowaniu biorπ udzia≥ wy≥πcznie radni.
ß62
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
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2. G≥osowanie jawne zarzπdza i przeprowadza Przewodniczπcy
obrad, przelicza oddane g≥osy za, przeciw i wstrzymujπce siÍ,
sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na sesji,
wzglÍdnie ze sk≥adem lub ustawowym sk≥adem rady, nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g≥osÛw Przewodniczπcy obrad moøe wyznaczyÊ radnych.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza Przewodniczπcy obrad.
ß63
1. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczÍciπ Rady, przy czym
kaødorazowo Rada ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy≥onionym spoúrÛd siebie przewodniczπcym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je, wyczytujπc
kolejno radnych z listy obecnoúci.
3. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g≥osÛw Przewodniczπcy Komisji Skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
5. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ g≥osowania stanowiπ
za≥πcznik do protoko≥u sesji.
ß64
1. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza Radzie proponowanπ treúÊ wniosku
w taki sposÛb, aby jego redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek
nie budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci przewodniczπcy obrad poddaje pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, jeúli moøe to wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami. Ewentualny
spÛr co do tego, ktÛry z wnioskÛw jest najdalej idπcy rozstrzyga przewodniczπcy obrad.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, przewodniczπcy obrad przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje kaødego z nich czy zgadza siÍ kandydowaÊ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw, a nastÍpnie zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
ß65
1. Jeøeli oprÛcz wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y w danej
sprawie zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku
(wnioskÛw), w pierwszej kolejnoúci Rada g≥osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y.
2. G≥osowanie nad poprawkami do poszczegÛlnych paragrafÛw
lub ustÍpÛw projektu uchwa≥y nastÍpuje wed≥ug ich kolejnoúci, z tym, øe w pierwszej kolejnoúci przewodniczπcy obrad
poddaje pod g≥osowanie te poprawki, ktÛrych przyjÍcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjÍcia poprawki wykluczajπcej inne poprawki
do projektu uchwa≥y, poprawek tych nie poddaje siÍ pod g≥osowanie.
4. W przypadku zg≥oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa≥y kilku poprawek stosuje siÍ zasadÍ okreúlonπ w ß64
ust. 2.

5. Przewodniczπcy obrad moøe zarzπdziÊ g≥osowanie ≥πcznie
nad grupπ poprawek do projektu uchwa≥y.
6. Przewodniczπcy obrad zarzπdza g≥osowanie w ostatniej
kolejnoúci za przyjÍciem uchwa≥y w ca≥oúci ze zmianami
wynikajπcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa≥y.
7. Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie, o jakim
mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.
ß66
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ
g≥osÛw za niø przeciw. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie dolicza siÍ do øadnej z grup g≥osujπcych za czy
przeciw.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z kilku osÛb lub
moøliwoúci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktÛry
oddano liczbÍ g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na
pozosta≥e.
ß67
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe
przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛre uzyska≥y co
najmniej jeden g≥os wiÍcej od sumy pozosta≥ych waønie
oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciw i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.
3. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy parzystej liczbie g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ
zosta≥o oddanych 50% + 1 waønie oddanych g≥osÛw.
4. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy nieparzystej liczbie
g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥a oddana liczba g≥osÛw o 1 wiÍksza od liczby
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.

5. Komisje Rady
ß68
1. Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji sta≥ych i zakres
zadaÒ komisji doraünych okreúla Rada w odrÍbnych uchwa≥ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
ß69
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß70
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
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z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Komisje uchwalajπ opinie oraz wnioski i przekazujπ je Radzie.
4. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ komisji Rady mogπ zwo≥aÊ
posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie sprawozdania.

komisjÍ doraünπ do szczegÛ≥owego zbadania wszystkich
okolicznoúci sprawy.
2. Komisja przedk≥ada swoje ustalenia i propozycje na piúmie
Przewodniczπcemu Rady.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada powinna umoøliwiÊ radnemu z≥oøenie wyjaúnieÒ.

ß71
Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub zastÍpca
przewodniczπcego komisji, wybrany przez cz≥onkÛw danej komisji.

ß79
1. Zarzπd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrym stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji radnego.
2. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich
sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji radnego.

ß72
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeÒ komisji sta≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy
o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
ß73
1. Przewodniczπcy komisji sta≥ych co najmniej raz do roku przedstawiajπ na sesji Rady sprawozdania z dzia≥alnoúci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych komisji
zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.
ß74
Opinie i wnioski komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu komisji.

6. Radni
ß75
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji lub posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
stosowne pisemne wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub przewodniczπcego komisji.
ß76
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaÊ nie
rzadziej niø 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niø raz w kwartale radni winni przyjmowaÊ w swoich
okrÍgach wyborczych ñ w terminie i miejscu podanym uprzednio
do wiadomoúci wyborcÛw ñ osoby, ktÛre chcia≥yby z≥oøyÊ skargi
i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogπ, stosownie do potrzeb, przyjmowaÊ mieszkaÒcÛw
Gminy w siedzibie UrzÍdu Gminy w sprawach dotyczπcych
Gminy i jej mieszkaÒcÛw.
ß77
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ,
chyba øe nie okaøe siÍ to moøliwe.
ß78
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajπcego radnego
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy, Rada moøe powo≥aÊ

7. WspÛlne sesje z radami innych
jednostek samorzπdu terytorialnego
ß80
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß81
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß82
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z 3 radnych: Przewodniczπcego,
ZastÍpcy Przewodniczπcego oraz cz≥onka.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. ZastÍpcÍ Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß83
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoønoúci dzia≥ania, jego zadania
wykonuje jego ZastÍpca.
ß84
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od
udzia≥u w jej dzia≥aniach w sprawach, w ktÛrych moøe
powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
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3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji Rewizyjnej moøe odwo≥aÊ siÍ na
piúmie od decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni
od daty powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.

4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzenia
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.

2. Zasady kontroli
ß85
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
pod wzglÍdem:
1) legalnoúci,
2) gospodarnoúci,
3) rzetelnoúci,
4) celowoúci,
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Gminy.

ß91
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci
wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolowanych.

ß86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa≥ach Rady.
1.
ß87
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.

2.

3.

4.
ß88
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
ß89
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 14 dni
roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzajπca ñ d≥uøej niø
5 dni roboczych.
ß90
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw
dokumentÛw majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych
dzia≥aÒ (kontrola wstÍpna).
2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych, podajπc przyczynÍ.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. Tryb kontroli
ß92
Kontroli kompleksowych dokonujπ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo≥y kontrolne sk≥adajπce siÍ co najmniej z dwÛch
cz≥onkÛw Komisji.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej wyznacza na piúmie
kierownika zespo≥u kontrolnego, ktÛry dokonuje podzia≥u czynnoúci pomiÍdzy kontrolujπcych.
Kontrole przeprowadzane sπ na podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby (osobÍ) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienia, o ktÛrych mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

ß93
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i WÛjta,
wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby WÛjta, kontrolujπcy zawiadamia o tym Przewodniczπcego Rady.
ß94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ kontrolowanego podmiotu.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 127

ó 8788 ó

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest do
niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej pisemnego
wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ, takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3.
ß95
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w dniach
oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko≥y kontroli
ß96
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie 7 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny,
obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolujπcego (kontrolujπcych),
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkÍ o odmowie podpisania
protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia nieprawid≥owoúci stwierdzonych w wyniku kontroli.
ß97
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiπzany do z≥oøenia
ñ w terminie 3 dni od daty odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia
jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß98
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß99
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech egzemplarzach,
ktÛre ñ w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u ñ
otrzymujπ: Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
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5. Plany pracy i sprawozdania
Komisji Rewizyjnej
ß100
1. Komisja Rewizyjna przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy w terminie do dnia 31 grudnia kaødego roku.
2. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeÒ,
2) terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ planu pracy Komisji
Rewizyjnej; przystπpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moøe nastπpiÊ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czÍúci.
ß101
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada Radzie ñ w terminie do dnia 31 stycznia kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci
w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w toku
kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tych
kontroli,
5) ocenÍ wykonania budøetu Gminy za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk≥ada sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia
sprawozdania.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß102
Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy oraz w miarÍ potrzeb.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy Komisji,
w formie pisemnej.
Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady,
2) nie mniej niø 3 radnych,
3) jednego cz≥onka Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥,
ktÛry winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw komisji
uczestniczπcych w posiedzeniu.
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ß103
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu
jawnym.
ß104
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji Rewizyjnej zapewnia WÛjt.
ß105
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty
wynagrodzenia ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady,
celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.
ß106
1. Komisja Rewizyjna moøe na zlecenie Rady lub po powziÍciu
stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli.
3. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zwracaÊ siÍ do przewodniczπcych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk≥ad
zespo≥u kontrolnego radnych majπcych kwalifikacje w zakresie
tematyki objÍtej kontrolπ.
4. Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
prowadzonej przez KomisjÍ Rewizyjnπ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia≥u.
5. Przewodniczπcy Rady zapewnia koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania
poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych
kontroli.
ß107
Komisja Rewizyjna moøe wystÍpowaÊ do organÛw Gminy w sprawie wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia≥ania klubÛw radnych
ß108
1. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez
siebie przyjÍtych.
2. W ramach klubÛw mogπ funkcjonowaÊ ko≥a radnych.
ß109
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia≥u
przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
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1) nazwÍ klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.
ß110
1. Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.
2. Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß111
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu uchwa≥π Rady, gdy liczba ich
cz≥onkÛw spadnie poniøej 3.
ß112
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani
przez cz≥onkÛw klubu.
ß113
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem
Gminy.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß114
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
ß115
Na wniosek przewodniczπcych klubÛw Zarzπd obowiπzany jest
zapewniÊ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbÍdnym
do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII
Organizacja wewnÍtrzna i tryb pracy Zarzπdu
1. Organizacja Zarzπdu
ß116
1. Zarzπd liczy 3 osoby.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) WÛjt, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym Zarzπdu,
2) jego ZastÍpca,
3) cz≥onek.
3. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu.
ß117
WÛjt jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych przez
radnych, z zastrzeøeniem ß118.
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ß118
1. Rada moøe poprzedziÊ wybÛr WÛjta postÍpowaniem konkursowym.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada w
drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
ß119
1. Do zadaÒ WÛjta jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz.
2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlanie czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania takich
spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) sk≥adanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.
ß120
1. Do obowiπzkÛw ZastÍpcy WÛjta naleøy podejmowanie czynnoúci okreúlonych w ß119 na podstawie pisemnego upowaønienia udzielonego przez WÛjta albo w przypadku koniecznoúci podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ WÛjta lub wynikajπcy z innych przyczyn brak
moøliwoúci dzia≥ania WÛjta.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß121
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
4) przygotowywanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu, stosownie do zakresu zadaÒ,
5) realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.
Do
1)
2)
3)

2. Tryb pracy Zarzπdu
ß122
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach
zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.
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ß123
1. WÛjt, jego ZastÍpca oraz cz≥onek Zarzπdu mogπ zostaÊ
indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania
w imieniu Zarzπdu okreúlonych zadaÒ Zarzπdu, z wy≥πczeniem czynnoúci polegajπcych na podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdanie z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß124
1. Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom
WÛjt lub upowaøniony przez niego ZastÍpca.
2. ZastÍpca WÛjta zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych
przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez Zarzπd
rozstrzygniÍcia, a WÛjt nie jest obecny albo z innych przyczyn
nie moøe udzieliÊ upowaønienia swojemu ZastÍpcy.
ß125
1. O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraÊ informacjÍ o czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
ß126
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu Gminy,
2) inni pracownicy UrzÍdu Gminy w≥aúciwi ze wzglÍdu na
przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi
na przedmiot obrad.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.
ß127
1. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
2. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby, w protokole podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz wskazuje,
w jakim charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu
Zarzπdu.
ß128
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie
Zarzπdu uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu, po ich
zatwierdzeniu przez Zarzπd na nastÍpnym posiedzeniu.
3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu numeruje siÍ i przechowuje
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.
ß129
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz prze-
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pisÛw prawnych wydanych na podstawie i w granicach
upowaønieÒ ustawowych.
3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci
opinie i stanowiska Zarzπdu.
ß130
1. Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym
w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.
ß131
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ:
1) etatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ zgodnie z poleceniami
wydawanymi przez WÛjta,
2) pozaetatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ wy≥πcznie na podstawie i w zakresie upowaønieÒ udzielonych im przez Zarzπd.

ROZDZIA£ IX
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß132
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych,
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa oraz Statutem.
ß133
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji udostÍpnia siÍ
u pracownika UrzÍdu Gminy zatrudnionego na stanowisku
ds. obs≥ugi Rady, a dokumenty z zakresu dzia≥ania Zarzπdu
udostÍpnia siÍ u Sekretarza Gminy, w dniach pracy UrzÍdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantÛw.
2. Dokumenty wymienione w ß132 ust. 1 sπ rÛwnieø dostÍpne
w wewnÍtrznej sieci informatycznej UrzÍdu Gminy oraz
powszechnie dostÍpnych zbiorach danych.
ß134
1. Z dokumentÛw wymienionych ß132 ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ je lub
kopiowaÊ.
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2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w UrzÍdzie Gminy i w asyúcie pracownika UrzÍdu
Gminy.
ß135
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych przez
siebie notatek z dokumentÛw okreúlonych w ß132 ust. 1, ich
fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 1 sπ wykonywane odp≥atnie,
na zasadach okreúlonych odrÍbnπ uchwa≥π Rady, z uwzglÍdnieniem kosztÛw ich sporzπdzenia.
ß136
Uprawnienia okreúlone w ß132-135 nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci na podstawie upowaønienia ustawowego.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorzπdowi
ß137
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikami samorzπdowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru jest WÛjt.

ROZDZIA£ XI
Postanowienia koÒcowe
ß138
Traci moc Uchwa≥a Nr XIV/68/96 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie przyjÍcia Statutu Gminy
Grzegorzew (Dz.U. WojewÛdztwa KoniÒskiego z 1996 r., Nr 22,
poz. 88 z pÛün.zm.).
ß139
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, z wyjπtkiem ß11 ust. 2 i ß116 ust. 1 i 2 ktÛre wchodzπ w øycie od
nastÍpnej kadencji organÛw Gminy.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Roman Wypychowski
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr 151/XXIX/2001
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie Statutu Gminy Grzegorzew

GRANICE TERYTORIALNE GMINY GRZEGORZEW
Mapa w skali 1:100 000

Siedziba Rady Gminy i UrzÍdu Gminy: Grzegorzew.
Wsie so≥eckie: Bar≥ogi, Boguszyniec, Borys≥awice Koúcielne, Borys≥awice Zamkowe, Bylice Kolonia, Bylice Wieú, Grodna,
Grzegorzew, Kie≥czewek, Ladorudzek, PonÍtÛw Dolny, TarnÛwka, Zab≥ocie
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2475
UCHWA£A Nr XXX/192/01 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
zmieniajπca uchwa≥Í w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami) oraz art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 250 ze zmianami) uchwala siÍ, co
nastÍpuje:
ß1
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y Nr XXVI/
/154/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 marca 2001
dodaje siÍ pkt XIII w brzmieniu:
ìROZDZIA£ XIII
Zasady wynagradzania cz≥onkÛw Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
ß1
1. Osobom wchodzπcym w sk≥ad Gminnej Komisji Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych, zwanej dalej ìKomisjπî przys≥uguje
zrycza≥towane wynagrodzenie za kaødy dzieÒ udzia≥u w posiedzeniu Komisji i wynosi dla:
1) przewodniczπcego ñ 100%,
2) zastÍpcy przewodniczπcego ñ 100%,
3) sekretarza ñ 100%,
4) cz≥onka ñ 50%
diety radnego, o ktÛrej mowa w ß3 ust. 1 pkt 1 lit. b uchwa≥y
Nr XXIV/143/00 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie diet przys≥ugujπcych radnym oraz
cz≥onkom komisji spoza Rady.
2. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 zaokrπgla siÍ do
pe≥nych dziesiπtek wzwyø.
ß2
Wynagrodzenie, o ktÛrym mowa w ß1 nie przys≥uguje cz≥onkowi
Komisji bÍdπcemu pracownikiem UrzÍdu Gminy i Miasta w Rychwale, jeøeli posiedzenie odbywa siÍ w godzinach pracy.
ß3
Wynagrodzenie p≥atne jest w kasie UrzÍdu Gminy i Miasta w Rychwale po przed≥oøeniu listy obecnoúci.

ß4
1. Cz≥onkom Komisji uczestniczπcym w naradach (szkoleniach)
odbywajπcych siÍ poza terenem gminy Rychwa≥ przys≥uguje
zwrot poniesionych przez nich kosztÛw przejazdÛw publicznymi úrodkami komunikacji.
2. W uzasadnionych wypadkach zwiπzanych w szczegÛlnoúci
z brakiem moøliwoúci dojazdu publicznymi úrodkami komunikacji, cz≥onkom Komisji zamieszka≥ym poza miejscowoúciπ,
w ktÛrej odbywa siÍ narada (szkolenie) przys≥uguje, za zgodπ
Przewodniczπcego Zarzπdu Gminy i Miasta, zwrot kosztÛw
przejazdu w≥asnym pojazdem samochodowym wed≥ug stawek
okreúlonych w rozporzπdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunkÛw
ustalania i zasad zwrotu kosztÛw uøywania do celÛw s≥uøbowych
samochodÛw osobowych, motocykli i motorowerÛw nie bÍdπcych w≥asnoúciπ pracodawcy (Dz.U. Nr 41, poz. 239) lub zwrot
kosztÛw za przejazd pojazdem przedsiÍbiorstwa us≥ugowego.
3. Naleønoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2 wyp≥acane sπ na
podstawie rachunkÛw, oúwiadczeÒ lub poleceÒ wyjazdu
s≥uøbowego akceptowanych przez Przewodniczπcego Zarzπdu
Gminy i Miasta bπdü z jego upowaønienia, przez ZastÍpcÍ
Burmistrza.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta.
ß3
Traci moc uchwa≥a Nr 28/V/98 Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie okreúlenia zasad wynagrodzenia cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych zmieniona uchwa≥ami: Nr 89/X/99 z dnia 29 grudnia
1999 r. i Nr 119/XX/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Rychwale
(ñ) mgr Roman Drewniacki
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UCHWA£A Nr XXXI/227/2001 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 19 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Drawsko liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa), przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaøy napojÛw alkoholowych i warunkÛw sprzedaøy tych napojÛw
Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 250 ze zmianami) Rada Gminy
w Drawsku uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uøyte w uchwale okreúlenia oznaczajπ:
1) punkt sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonej do
spoøycia poza miejscem sprzedaøy ñ punkt sprzedaøy detalicznej;
2) punkt sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonej do
spoøycia w miejscu sprzedaøy ñ lokal gastronomiczny;
3) wyodrÍbniona przestrzeÒ (taras, ogrÛdek) zorganizowany na
wolnym powietrzu przy lokalu gastronomicznym, na terenie
ktÛrej odbywa siÍ sprzedaø, podawanie oraz spoøywanie
napojÛw alkoholowych.
ß2
1) Ustala siÍ dla Gminy Drawsko liczbÍ punktÛw sprzedaøy
napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu
(z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy w iloúci 27 punktÛw.
ß3
Ustala siÍ dla Gminy Drawsko liczbÍ punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy
w iloúci 13 punktÛw.
ß4
Okreúla siÍ nastÍpujπce warunki sprzedaøy napojÛw alkoholowych:
1) sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia
w miejscu sprzedaøy lub poza miejscem sprzedaøy moøe byÊ
prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez
WÛjta Gminy Drawsko, przez przedsiÍbiorcÍ oznaczonego
w zezwoleniu wy≥πcznie w miejscu wykazanym w zezwoleniu,
2) sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu moøe odbywaÊ siÍ tylko w lokalach gastronomicznych, w ktÛrych znajduje siÍ toaleta dostÍpna do
klientÛw,
3) sprzedaø napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5%
alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia
poza miejscem sprzedaøy prowadzona jest w punktach
sprzedaøy detalicznej, ktÛrymi sπ:
a) sklepy branøowe ze sprzedaøy napojÛw alkoholowych,
b) wydzielone stoiska w placÛwkach handlowych,

4) w miejscach sprzedaøy i spoøycia napojÛw alkoholowych
musi byÊ uwidoczniona informacja o:
a) szkodliwoúci spoøywania napojÛw alkoholowych,
b) zakazie sprzedaøy i podawania napojÛw alkoholowych
osobom do lat 18 oraz osobom znajdujπcym siÍ w stanie
nietrzeüwoúci.
ß5
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady usytuowania punktÛw sprzedaøy
napojÛw alkoholowych:
1) nie udziela siÍ zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy usytuowanych w:
a) piwnicach budynkÛw,
b) kioskach, straganach i w handlu obwoünym,
c) sklepach o powierzchni sprzedaønej mniejszej niø 15 m2.
2) nie udziela siÍ zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy usytuowanych w odleg≥oúci mniejszej niø 100 mb, mierzonej w ciπgu komunikacyjnym dla pieszych od wejúcia do lokalu do najbliøszego
ogÛlnie dostÍpnego wejúcia do obiektu chronionego od:
a) szkÛ≥ i innych zak≥adÛw i placÛwek oúwiatowo-wychowawczych, opiekuÒczych,
b) obiektÛw kultu religijnego.
3) nie udziela siÍ zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alkoholowych
przeznaczonych do spoøycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaøy na terenie targowiska.
ß6
Zakazu, o ktÛrym mowa w ß5 pkt 2, nie stosuje siÍ w przypadku
uzyskania zgody w≥aúciciela (zarzπdcy) obiektu chronionego na
sprzedaø napojÛw alkoholowych i ich spoøycia w miejscu.
ß7
PrzedsiÍbiorca posiadajπcy zezwolenie na sprzedaø napojÛw
alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy
moøe sprzedawaÊ i podawaÊ alkohol takøe na tarasie, ogrÛdku
gastronomicznym.
ß8
Zasad usytuowania punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
oraz warunkÛw ich sprzedaøy, o ktÛrych mowa w uchwale, nie
stosuje siÍ do juø istniejπcych punktÛw sprzedaøy napojÛw
alkoholowych do czasu wygaúniÍcia zezwoleÒ wydanych przed
dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y.
ß9
1) Zezwolenie udzielone przed dniem wejúcia w øycie niniejszej
uchwa≥y zachowujπ moc do czasu up≥ywu terminu ich waønoúci.
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2) Do spraw o wydanie zezwoleÒ, wszczÍtych a nie zakoÒczonych przed dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y majπ
zastosowanie przepisy niniejszej uchwa≥y.
ß10
Traci moc uchwa≥a Nr XIX/122/93 Rady Gminy w Drawsku
z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy
Drawsko liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych
powyøej 4,5% alkoholu z wyjπtkiem piwa, przeznaczonych do
spoøycia poza miejscem sprzedaøy.
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ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Drawsku.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) inø. Ryszard Wyrwa
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UCHWA£A Nr XXVII/275/01 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 21 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie okreúlenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa),
przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy jak i w miejscu sprzedaøy, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaøy
napojÛw alkoholowych oraz warunkÛw ich sprzedaøy na terenie Gminy i Miasta Witkowo
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 250 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ na terenie Gminy Witkowo ñ ≥πcznie 80 punktÛw
sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa), przeznaczonych do spoøycia poza miejscem
sprzedaøy jak i w miejscu sprzedaøy.
ß2
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady usytuowania miejsc sprzedaøy
napojÛw alkoholowych:
1. Miejsce sprzedaøy napojÛw alkoholowych nie moøe znajdowaÊ siÍ bliøej niø 20 metrÛw od obiektÛw: szkÛ≥, przedszkoli,
koúcio≥Ûw, stadionÛw i obiektÛw sportowych.
2. Odleg≥oúÊ 20 metrÛw oznacza odleg≥oúÊ mierzonπ po granicach na trwa≥ych ciπgach komunikacyjnych od wejúcia do
w/w obiektÛw do wejúcia do punktu sprzedaøy.
3. Ustalona odleg≥oúÊ nie dotyczy miejsc sprzedaøy usytuowanych w hotelach, pensjonatach i restauracjach.
ß3
1. Miejsca sprzedaøy napojÛw alkoholowych muszπ byÊ sytuowane w obiektach sta≥ych oznaczonych numerem adresowym oraz spe≥niaÊ warunek: sprzedaø alkoholu z wyjπtkiem
piwa moøe odbywaÊ siÍ tylko na wydzielonych stoiskach.
2. Na wydzielonym stoisku dopuszcza siÍ sprzedaø oprÛcz
napojÛw alkoholowych wyrobÛw i akcesoriÛw tytoniowych.
3. Sprzedaø napojÛw alkoholowych moøe siÍ odbywaÊ jedynie
wewnπtrz punktu sprzedaøy w granicach ca≥ej powierzchni
handlowej.

4. Jeúli istniejπ wπtpliwoúci dotyczπce wieku osoby kupujπcej
alkohol naleøy zaøπdaÊ okazania dowodu toøsamoúci.
ß4
W kaødym miejscu sprzedaøy napojÛw alkoholowych winny byÊ
umieszczone w widocznym miejscu informacje o:
a) ustawowym zakazie sprzedaøy alkoholu nieletnim, nietrzeüwym, na kredyt lub pod zastaw;
b) zakazie spoøywania alkoholu w miejscu sprzedaøy, jeúli punkt
ma zezwolenie na sprzedaø detalicznπ alkoholu przeznaczonego do spoøycia poza miejscem sprzedaøy.
ß5
W ogrÛdkach sezonowych dopuszcza siÍ podawanie napojÛw
alkoholowych o zawartoúci alkoholu do 18%.
ß6
Podmiot gospodarczy prowadzπcy sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy,
zobowiπzany jest do pakowania napojÛw alkoholowych (z wyjπtkiem piwa), w sposÛb uniemoøliwiajπcy wizualnπ identyfikacjÍ
towaru.
ß7
Miejsca sprzedaøy prowadzπcπ sprzedaø napojÛw alkoholowych
przeznaczonych do spoøycia na miejscy muszπ byÊ wyposaøone
w sanitariaty w obrÍbie tego miejsca.
ß8
Podmiot gospodarczy posiadajπcy miejsce sprzedaøy napojÛw
alkoholowych zobowiπzany jest do przechowywania w tym
miejscu i okazywania kaødorazowo osobom kontrolujπcym aktu-
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alne zezwolenie wraz z dowodem op≥aty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych.

sprzedaøy napojÛw alkoholowych, warunkÛw sprzedaøy oraz
wprowadzenia zakazu spoøywania napojÛw alkoholowych.

ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta
w Witkowie.

ß11
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia.

ß10
Traci moc uchwa≥a Nr XIV/133/00 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie okreúlenia iloúci punktÛw

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Bogus≥aw Mo≥odecki

2478
UCHWA£A Nr XXVII/274/01 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 21 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co nastÍpuje:

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Rady Miejskiej w Witkowie
Nr XXVII/274/01
z dnia 21 wrzeúnia 2001 r.

ß1
Nadaje siÍ ulicy wyszczegÛlnionej w wykazie i na szkicu stanowiπcym za≥πcznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa≥y nazwÍ ñ ul.
Piwna.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta w Witkowie.
ß3
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Bogus≥aw Mo≥odecki

WYKAZ NOWEJ ULICY
Lp. Nazwa ulicy
1.

Piwna

Po≥oøenie ulicy
w Witkowie, bez przejazdu, prostopad≥a do
ulicy Osiedlowej, rÛwnoleg≥a do ulicy PÛ≥nocnej.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Bogus≥aw Mo≥odecki
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UCHWA£A Nr XXVII/283/01 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 21 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr V/35/99 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy i Miasta w Witkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
W za≥πczniku do uchwa≥y Nr V/35/99 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy i Miasta Witkowo wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w rozdziale II Statutu:
ñ ß4 otrzymuje brzmienie:
ìPodstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspÛlnoty samorzπdowej. SzczegÛ≥owy zakres zadaÒ okreúla ustawa.î
ñ w ß5 skreúla siÍ ust. 2;
2) w rozdziale III Statutu;
ñ w ß10 skreúla siÍ ust. 2;
ñ skreúla siÍ ß12 i ß13;
ñ w ß14:
ñ ust. 1 i ust. 2 otrzymujπ brzmienie:
ì1. Pracami Rady kieruje Przewodniczπcy.
2. Przewodniczπcego oraz 2 Wiceprzewodniczπcych Rada
wybiera bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci
co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady spoúrÛd
Radnych, na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej
kadencjiî;
ñ skreúla siÍ ust. 5;
ñ w ß15:
ñ W zdaniu: ìPrzewodniczπcy Rady, a w przypadku jego
nieobecnoúci w≥aúciwy Wiceprzewodniczπcy s≥owo ìw≥aúciwyî zastÍpuje siÍ s≥owem ìwyznaczonyî;
ñ skreúla siÍ zdanie ìreprezentuje RadÍ na zewnπtrzî;
ñ w ß18 skreúla siÍ ust. 3;
ñ w ß20:
ñ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìOrganem wykonawczym jest Zarzπdî;
ñ skreúla siÍ ust. 2.;
ñ w ust. 3 w zdaniu ìRada Miejska wybiera Zarzπd w ciπgu
6 m-y od daty og≥oszenia wynikÛwî s≥owa ì6 m-yî
zastÍpuje siÍ s≥owami ì3 m-cyî;
ñ w ß23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìBurmistrza wybiera Rada bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw swego ustawowego sk≥aduî;
ñ skreúla siÍ ß31 do ß37 w≥πcznie;
3) w rozdziale V Statutu:
ñ skreúla siÍ ß51;
4) w rozdziale VI Statutu:
ñ w ß52 ust. 4 s≥owa ìbÍdπcego zak≥adem pracyî zastÍpuje
siÍ s≥owami ìbÍdπcego pracodawcπî;

ñ
ñ

skreúla siÍ ß56;
ß57 otrzymuje brzmienie:
ìStatus pracownikÛw samorzπdowych okreúla ustawa o pracownikach samorzπdowych.î;
5) w rozdziale VII Statutu:
ñ rozdzia≥ otrzymuje tytu≥: ìPublikowanie prawa miejscowego i innych uchwa≥.î;
ñ ß58 otrzymuje brzmienie:
ì1. Publikowanie prawa miejscowego okreúla odrÍbna
ustawa.
2. Rada moøe postanowiÊ o podaniu uchwa≥y do publicznej wiadomoúci poprzez wywieszenie na tablicach og≥oszeÒ.î;
6) po rozdziale VII Statutu dodaje siÍ rozdzia≥ VII w nastÍpujπcym
brzmieniu:
ìZasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß581
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ Komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii Komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw Radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami prawa oraz Statutem.
ß582
Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady, Komisji i Zarzπdu
udostÍpnia siÍ w Biurze Rady Miejskiej w poniedzia≥ki w godzinach pracy UrzÍdu.
ß583
1. Z dokumentÛw wymienionych w ß581 ust. 1 obywatele
mogπ sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ
je lub kopiowaÊ. Sporzπdzanie kserokopii nastÍpuje wg
zasad obowiπzujπcych w UrzÍdzie.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ wy≥πcznie w UrzÍdzie i w obecnoúci pracownika UrzÍdu.
ß584
Uprawnienia okreúlone w ß581-583 nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd
uchwa≥y o wy≥πczeniu jawnoúci, w przypadkach przewidzianych przez ustawy;
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2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej.î
7) w za≥πczniku Nr 6 do Statutu, stanowiπcym Regulamin Rady
Miejskiej w Witkowie:
ñ ß2 otrzymuje brzmienie:
ì1. Rada obraduje na sesjach.
2. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym.î
ñ skreúla siÍ ß5 do ß8 w≥πcznie,
ñ ß12 otrzymuje brzmienie:
ì1. Rada moøe odbywaÊ sesje nadzwyczajne zwo≥ywane
bez wzglÍdu na plan pracy Rady na wniosek Zarzπdu
lub 1/4 ustawowego sk≥adu Rady.
2. Sesja nadzwyczajna powinna siÍ odbyÊ nie pÛüniej
niø w ciπgu 3 dni od zwo≥ania.î;
ñ w ß13:
ñ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìSesje przygotowuje Przewodniczπcy.î;
ñ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
ìSesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady lub wyznaczony
przez niego Wiceprzewodniczπcy.î;
ñ w ust. 4 dodaje siÍ nastÍpujπce zdanie:
ìTermin ten nie ma zastosowania w przypadku sesji
nadzwyczajnej.î;
ñ ust. 5 otrzymuje brzmienie:
ìW zawiadomieniu o sesji naleøy podaÊ porzπdek obrad
oraz za≥πczyÊ projekty uchwa≥, przy czym zawiadomienie
wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonania budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 10 dni przed sesjπ.î;
ñ skreúla siÍ ust. 6;
ñ w ust. 7 s≥owa ìzwyczajowo przyjÍtyî zastÍpuje siÍ
s≥owami ìpoprzez wywieszenie na tablicach og≥oszeÒî;
ñ skreúla siÍ ß14;
ñ w ß17 po s≥owie ìzamkniÍtychî stawia siÍ kropkÍ, a pozosta≥π czÍúÊ zdania skreúla siÍ;
ñ w ß21 skreúla siÍ ust. 1;
ñ ß23 otrzymuje brzmienie:
ìZ wnioskiem o uzupe≥nienie bπdü zmianÍ porzπdku obrad
moøe wystπpiÊ radny, a takøe nie bÍdπcy radnym cz≥onek
Zarzπdu.î;
ñ w ß26:
ñ w ust. 3 dodaje siÍ nastÍpujπce zdania:
ìCzas przedstawiania interpelacji nie powinien przekraczaÊ 5 minut. Przy udzielaniu na interpelacje odpowiedzi
ustnej, nie udziela siÍ odpowiedzi pisemnej.î;
ñ w ust. 6 dodaje siÍ zdanie:
ìUdzielona w ten sposÛb odpowiedü jest ostateczna.î;
ñ w ß29 w ust. 1 dodaje siÍ nastÍpujπce zdanie:
ìCzas wystπpienia przedstawiciela klubu radnych ñ do 7
minut, a radnych i innych osÛb ñ do 5 minut.î;
ñ w ß32 ust. 1 po s≥owach ìna sesjiî dodaje siÍ s≥owo ìnaî;
ñ w ß33 dodaje siÍ ust. 3 w brzmieniu:
ìW przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw ponawia siÍ g≥osowanie, jednakøe nie wiÍcej niø jeden raz.î;
ñ w ß37 skreúla siÍ ust. 5, 6 i 8;
ñ w ß38 po s≥owie ìMiastaî stawia siÍ kropkÍ, a pozosta≥π
czÍúÊ zdania skreúla siÍ,
ñ w ß39 w ust. 2 skreúla siÍ s≥owo ìarabskimiî i zastÍpuje
s≥owem ìrzymskimiî;

ñ
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w ß41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìInicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiadajπ radni oraz Zarzπd
chyba, øe przepisy prawa stanowiπ inaczejî;
ñ w ß42 skreúla siÍ ust. 2, 3 i 4;
ñ w ß50 ust. 2 dopisuje siÍ zdanie:
ìTajne g≥osowanie odbywa siÍ w wyodrÍbnionym miejscu,
zapewniajπcym tajnoúÊ.î;
ñ w ß51:
ñ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
ìW przypadku g≥osowania w sprawie wyboru osÛb,
Przewodniczπcy zobowiπzany jest przed zarzπdzeniem
g≥osowania uzyskaÊ zgodÍ kandydujπcego.î;
ñ dodaje siÍ ust. 5 w brzmieniu:
ìW przypadkach okreúlonych w ust. 3 KomisjÍ Skrutacyjnπ wybiera siÍ po ustaleniu listy kandydatÛw.î;
ñ w ß53 ust. 1 i ust. 2 otrzymujπ brzmienie:
ì1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oraz
g≥osowanie wiÍkszoúciπ 3/5 g≥osÛw oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a co
najmniej jeden g≥os wiÍcej od sumy pozosta≥ych
waønie oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego
sk≥adu Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych
g≥osÛw oddanych za wnioskiem lub kandydaturπ przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.î;
ñ ß57 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
ìPrzewodniczπcy Rady koordynuje pracÍ Komisji w kaødym
czasie moøe poleciÊ zwo≥anie posiedzenia Komisji i z≥oøenie Radzie sprawozdania z dzia≥ania.î
ñ ß58 otrzymuje brzmienie:
ì1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczπcy Komisji
wybrany przez RadÍ lub jego ZastÍpca.
2. Radny moøe byÊ Przewodniczπcym tylko jednej Komisji sta≥ej.;
ñ w ß62 ust. 2 wykreúla siÍ zdanie ìkonsultowanie spraw
wnoszonych pod obrady Rady.î;
ñ w ß64 ust. 2 skreúla siÍ s≥owa ìsiÍ naî, a s≥owo ìodbywaniaî zastÍpuje siÍ s≥owem ìodbyciaî;
ñ ß65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìRadni powinni utrzymywaÊ wiÍü z wyborcami, w szczegÛlnoúci poprzez dyøury i spotkania z nimi.î;
ñ w ß67 ust. 1 s≥owa ìzak≥adu pracyî zastÍpuje siÍ s≥owem
ìpracodawcyî;
ñ ß69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìPe≥nienie funkcji Radnego potwierdza dokument podpisany przez Przewodniczπcego Radyî.
ñ skreúla siÍ ß70 do ß75 w≥πcznie;
8) w za≥πczniku Nr 7 do Statutu, stanowiπcym Regulamin
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie:
ñ w ß2 skreúla siÍ ust. 2;
ñ ß4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìKomisja opiniuje na piúmie wniosek o odwo≥anie Burmistrza z innej przyczyny niø nieudzielenie absolutorium.î;
ñ w ß6 skreúla siÍ ust. 3;
ñ w ß9 w ust. 1 s≥owa ìdo dnia 30 styczniaî zastÍpuje siÍ
s≥owami ìdo dnia 28 lutegoî;
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ñ

ß10 ust otrzymuje brzmienie:
ìKomisja obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych przez
Przewodniczπcego Komisji zgodnie z planem pracy. Przewodniczπcy Komisji moøe zwo≥aÊ posiedzenie Komisji nie
objÍte planem pracy, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczπcego Rady.î;
ñ w ß15 skreúla siÍ ust. 6, 7 i 8;
ñ w ß16 ust s≥owo ìcechyî zastÍpuje siÍ s≥owem ìznamionaî,
ñ ß22 otrzymuje brzmienie:
ìW przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czÍúci kontrolujπcych, Komisja sporzπdza adnotacjÍ o tym fakcie w protokole.î;
ñ w ß24 s≥owa ì3 dniî zastÍpuje siÍ s≥owami ì5 dniî,
9) w za≥πczniku Nr 8 do Statutu, stanowiπcym Regulamin Zarzπdu Gminy i Miasta w Witkowie:
ñ ß3 otrzymuje brzmienie:
ìW sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) Przewodniczπcy Zarzπdu;
2) ZastÍpca Przewodniczπcego Zarzπdu;
3) cz≥onkowie.î;
ñ w ß6:
ñ ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
ìreprezentowanie Gminy na zewnπtrzî;
ñ w ust. 4 s≥owa ìreprezentowanie Zarzπduî zastÍpuje siÍ
s≥owami ìreprezentowanie Gminyî;
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ñ

ß21 otrzymuje brzmienie:
ìZarzπd udostÍpnia protoko≥y ze swych posiedzeÒ do publicznego wglπdu na zasadach przewidzianych w Statucie.î;
ñ w ß22 ust. 1 dodaje siÍ: ìoraz decyzji administracyjnych.î;
ñ skreúla siÍ ß23 i ß24.
10)w za≥πczniku Nr 9 do Statutu, stanowiπcym Regulamin
KlubÛw Radnych:
ñ w ß3 ust. 2 dodaje siÍ: ìlub jeøeli liczba cz≥onkÛw
zmniejszy siÍ od podanej w ß2 ust. 1î;
ñ w ß4 ust. 2 skreúla siÍ s≥owo ìmogπî i zastÍpuje s≥owami
ìzobowiπzane sπî.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Bogus≥aw Mo≥odecki

2480
UCHWA£A Nr 422/XXXVII/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
o zmianie uchwa≥y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych Gminy årem na
2001 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami), Rada Miejska w åremie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych Gminy årem na 2001 r., stanowiπcym za≥πcznik
do uchwa≥y nr 321/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w åremie z dnia
30 listopada 2000 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych Gminy årem na
2001 r. wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) Punkt IV otrzymuje brzmienie:
ìIV.
1. Dzia≥alnoúÊ Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w åremie ñ w szczegÛlnoúci w podejmowaniu czynnoúci zmierzajπcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleønionej od alkoholu obowiπzku
poddania siÍ leczeniu w zak≥adzie lecznictwa odwykowego.

2. Za udzia≥ w pracach Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w åremie cz≥onkowie Komisji otrzymujπ wynagrodzenie w wysokoúci 75 z≥ brutto (s≥ownie
z≥otych siedemdziesiπt piÍÊ) za jedno posiedzenie.î
2) Punkt VIII otrzymuje brzmienie:
ìVIII.Ustalenie szczegÛ≥owych zasad wydawania i cofania
zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu lub poza
miejscem sprzedaøy oraz kontrolÍ przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami:
1. O zezwolenie na sprzedaø napojÛw alkoholowych
mogπ ubiegaÊ siÍ przedsiÍbiorcy posiadajπcy punkt
sprzedaøy, usytuowany zgodnie z zasadami okreúlonymi odrÍbnπ uchwa≥π Rady Miejskiej w åremie.
2. Ubiegajπcy siÍ o wydanie zezwolenia na sprzedaø
napojÛw alkoholowych sk≥ada pisemny wniosek do
Burmistrza åremu.
a) W przypadku ubiegania siÍ po raz pierwszy
naleøy za≥πczyÊ kopiÍ wypisu z Krajowego Reje-
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stru Sπdowego (w przypadku gdy przedsiÍbiorca
nie jest zarejestrowany w ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej prowadzonej w UrzÍdzie Miejskim
w åremie), mapÍ sytuacyjnπ z naniesionπ lokalizacjπ obiektu, w ktÛrym bÍdzie prowadzona
sprzedaø alkoholu, kopiÍ dokumentu stwierdzajπcego dokonanie odbioru sanitarnego.
b) W przypadku powtÛrnego ubiegania siÍ o zezwolenie na sprzedaø napojÛw alkoholowych, przy
niezmienionych warunkach sprzedaøy naleøy
za≥πczyÊ mapÍ sytuacyjnπ z naniesionπ lokalizacjπ
obiektu, w ktÛrym bÍdzie prowadzona sprzedaø
alkoholu, kopiÍ dokumentu stwierdzajπcego dokonanie odbioru budowlanego oraz kopiÍ dokumentu stwierdzajπcego dokonanie odbioru sanitarnego.
Wniosek z za≥πczonymi dokumentami sk≥adany jest
w Zespole Obs≥ugi Klienta.
OcenÍ punktu sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci z prawem jego usytuowania i w oparciu o oglÍdziny
punktu, pod wzglÍdem dostosowania do warunkÛw
sprzedaøy napojÛw alkoholowych dokonuje Pion
Edukacji i Us≥ug Spo≥ecznych UrzÍdu Miejskiego
w åremie, zasiÍgajπc opinii Zespo≥u Planowania Przestrzennego UrzÍdu Miejskiego w åremie dotyczπcej
lokalizacji punktu.
Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaø napojÛw
alkoholowych rozpatrywane sπ na zasadach i w trybie
kodeksu postÍpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), tj. liczπc
od dnia wszczÍcia postÍpowania nie pÛüniej niø w
ciπgu miesiπca, a w sprawach szczegÛlnie skomplikowanych ñ nie pÛüniej niø w ciπgu dwÛch miesiÍcy.
W roku nabycia lub utraty waønoúci zezwolenia na
sprzedaø napojÛw alkoholowych, przedsiÍbiorca uiszcza op≥atÍ w wysokoúci proporcjonalnej do okresu
waønoúci zezwolenia z tym, øe pierwsza op≥ata
wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia. W kaødym kolejnym roku kalendarzowym objÍtym zezwoleniem, przedsiÍbiorca wnosi op≥atÍ, w terminie do
dnia 31 stycznia danego roku wraz z pisemnym
oúwiadczeniem o wartoúci sprzedaøy napojÛw alkoholowych w roku poprzednim. Op≥aty sπ wnoszone
na rachunek bankowy gminy årem.
WszczÍcie postÍpowania w sprawie cofniÍcia zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych z przyczyn okreúlonych w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi
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(Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami)
nastÍpuje na podstawie protoko≥u kontroli prowadzonej przez Straø Miejskπ, PolicjÍ oraz osoby posiadajπce upowaønienie imienne Burmistrza åremu do
kontroli w zakresie przestrzegania zasad okreúlonych w zezwoleniu i przepisÛw ustawy, a w szczegÛlnoúci zakazu sprzedaøy napojÛw alkoholowych
osobom nieletnim i nietrzeüwym.
8. W przypadkach nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartymi w ustawie, a w szczegÛlnoúci sprzedaøy alkoholu osobom nieletnim i nietrzeüwym oraz powtarzajπcego siÍ w miejscu sprzedaøy lub najbliøszej okolicy zak≥Ûcania porzπdku publicznego w zwiπzku ze sprzedaøπ napojÛw alkoholowych
przez danπ placÛwkÍ, Gminna Komisja Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych wydaje w formie postanowienia opiniÍ w przedmiocie cofniÍcia zezwolenia.
9. Wszystkie punkty sprzedaøy napojÛw alkoholowych
podlegajπ kontroli prowadzonej przez Straø Miejskπ,
PolicjÍ oraz osoby posiadajπce upowaønienie imienne Burmistrza åremu do kontroli w zakresie przestrzegania zasad okreúlonych w zezwoleniu i przepisÛw ustawy, a w szczegÛlnoúci zakazu sprzedaøy
napojÛw alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeüwym.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w åremie.
ß3
Traci moc uchwa≥a Nr 310/XXVII/2000 Rady Miejskiej w åremie z dnia 27 paüdziernika 2000 r. w sprawie wynagradzania
cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w åremie.
ß4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak
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UCHWA£A Nr 423/XXXVII/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie ustalenia dla terenu gminy årem liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa), przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy i w miejscu sprzedaøy oraz zasad usytuowania na terenie
gminy årem miejsc sprzedaøy napojÛw alkoholowych i warunkÛw sprzedaøy tych napojÛw
Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 250 ze zmianami) Rada Miejska
w åremie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ na obszarze gminy årem liczbÍ 50 punktÛw
sprzedaøy napojÛw powyøej 4,5% zawartoúci alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia poza miejscem
sprzedaøy.
2. Ustala siÍ na obszarze gminy årem liczbÍ 60 punktÛw
sprzedaøy napojÛw powyøej 4,5% zawartoúci alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy.
ß2
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady usytuowania punktÛw sprzedaøy
napojÛw alkoholowych) przeznaczonych do spoøycia w miejscu
lub poza miejscem sprzedaøy (z wyjπtkiem sprzedaøy detalicznej
piwa):
1) punkty sprzedaøy sytuuje siÍ w odleg≥oúci nie mniejszej niø
100 metrÛw od szkÛ≥ i innych placÛwek oúwiatowo-wychowawczych, opiekuÒczych, obiektÛw kultu religijnego, zak≥adÛw
opieki zdrowotnej i spo≥ecznej, dworcÛw kolejowych i autobusowych, obiektÛw jednostki wojskowej od wyjúcia lub
wejúcia do wyøej wymienionych obiektÛw do wejúcia do
budynku z punktami sprzedaøy za wyjπtkiem lokali gastronomicznych zlokalizowanych w hotelach,
2) napoje alkoholowe (z wyjπtkiem piwa) przeznaczone do
spoøycia poza miejscem sprzedaøy mogπ byÊ sprzedawane
w punktach sprzedaøy bÍdπcych sklepami ogÛlnospoøywczymi
z wyodrÍbnionymi stoiskami do sprzedaøy tych napojÛw oraz
w branøowych sklepach monopolowych, a takøe w wydzielonych stoiskach w innych placÛwkach handlowych, ktÛrych
powierzchnia handlowa (bez zaplecza i magazynÛw) w mieúcie
jest nie mniejsza niø 30 m2, a dla sklepÛw wiejskich 25 m2,

3) zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych powyøej
4,5% do 18% zawartoúci alkoholu oraz powyøej 18% zawartoúci alkoholu przeznaczonych do spoøycia na miejscu sprzedaøy wydaje siÍ tylko przedsiÍbiorcom prowadzπcym restauracje, bary, kawiarnie, cukiernie i winiarnie.
4) zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alkoholowych powyøej 18%
zawartoúci alkoholu przeznaczonych do spoøycia na miejscu
udziela siÍ wnioskodawcom tylko dla tych placÛwek, ktÛre
serwujπ gorπce posi≥ki z w≥asnej kuchni.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w åremie.
ß4
Traci moc uchwa≥a nr 274/XXXIV/97 Rady Miejskiej w åremie
z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy
årem liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej
4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia
poza miejscem sprzedaøy oraz zasad usytuowania na terenie
Gminy årem miejsc sprzedaøy tych napojÛw oraz wprowadzenia
zakazu spoøywania napojÛw alkoholowych zmieniona uchwa≥π
nr 220/XXI/2000 Rady Miejskiej w åremie z dnia 25 lutego
2000 r.
ß5
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 127

ó 8803 ó

Poz. 2482

2482
UCHWA£A Nr 425/XXXVII/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie Statutu Gminy årem
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), Rada Miejska
w åremie uchwala:

STATUT GMINY åREM
DZIA£ I
POSTANOWIENIA OG”LNE
ß1
Uchwa≥a okreúla:
1) ustrÛj gminy årem,
2) zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u i znoszenia jednostek
pomocniczych gminy oraz udzia≥u przewodniczπcych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej w åremie,
3) organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Miejskiej w åremie, komisji Rady Miejskiej w åremie i Zarzπdu Miejskiego
w åremie,
4) zasady tworzenia klubÛw radnych Rady Miejskiej w åremie,
5) zasady: dostÍpu obywateli do dokumentÛw Rady Miejskiej
w åremie, jej komisji i Zarzπdu Miejskiego w åremie oraz
korzystania z nich.
ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie ñ naleøy przez to rozumieÊ gminÍ årem,
2) Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Miejskπ w åremie,
3) Przewodniczπcym ñ naleøy przez to rozumieÊ Przewodniczπcego
Rady Miejskiej w åremie,
4) komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ komisje Rady Miejskiej
w åremie,
5) Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ
Rewizyjnπ Rady Miejskiej w åremie,
6) Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Miejski w åremie,
7) Burmistrzu ñ naleøy przez to rozumieÊ Burmistrza åremu,
Przewodniczπcego Zarzπdu Miejskiego,
8) UrzÍdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Urzπd Miejski w åremie,
9) Statucie ñ naleøy przez to rozumieÊ Statut Gminy årem.

DZIA£ II
GMINA
ß3
1. Gmina årem jest podstawowπ jednostkπ lokalnego samorzπdu
terytorialnego, powo≥anπ dla organizacji øycia publicznego
na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, ktÛre na sta≥e zamieszkujπ na obszarze
Gminy, z mocy ustawy o samorzπdzie gminnym, stanowiπ
gminnπ wspÛlnotÍ samorzπdowπ, realizujπcπ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia≥ w referendum oraz poprzez swe
organy.
ß4
1. Gmina po≥oøona jest w powiecie úremskim w wojewÛdztwie
wielkopolskim i obejmuje obszar 205,8 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa w skali 1:10000.
3. W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze: so≥ectwa,
dzielnice i osiedla oraz ñ stosownie do potrzeb lub tradycji
ñ inne jednostki pomocnicze.
4. Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
ß5
1. W celu wykonywania swych zadaÒ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.
2. Zarzπd prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ß6
1. Barwy, flagÍ, herb oraz hejna≥ Gminy okreúla odrÍbna uchwa≥a
Rady.
2. Zasady uøywania barw, flagi, herbu i hejna≥u Gminy oraz
innych insygniÛw w≥adz okreúla Rada w odrÍbnej uchwale.
ß7
Siedzibπ organÛw Gminy jest miasto årem.

DZIA£ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
ß8
1. O utworzeniu, po≥πczeniu i podziale jednostki pomocniczej
Gminy a takøe zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mogπ byÊ ñ mieszkaÒcy obszaru,
ktÛry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ w miarÍ
moøliwoúci ñ uwzglÍdniaÊ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
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2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio
ust. 1.
ß9
Uchwa≥y, o ktÛrych mowa w ß8 ust. 1, powinny okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
ñ obszar,
ñ granice,
ñ siedzibÍ w≥adz,
ñ nazwÍ jednostki pomocniczej.
ß10
1. So≥ectwa prowadzπ swπ gospodarkÍ finansowπ w ramach
budøetu Gminy.
2. Dochody realizowane przez so≥ectwa wchodzπ w sk≥ad
ogÛlnych dochodÛw budøetu Gminy.
3. Wydatki dokonywane przez so≥ectwa, wchodzπ w sk≥ad wydatkÛw budøetu Gminy w ramach poszczegÛlnych dzia≥Ûw
lub rozdzia≥Ûw klasyfikacji budøetowej.
4. W ramach dochodÛw i wydatkÛw, so≥ectwa obowiπzane sπ
przestrzegaÊ zasad gospodarki finansowej Gminy.
5. So≥ectwa opracowujπ roczne plany finansowe swoich dochodÛw i wydatkÛw do budøetu Gminy, w terminie do 15 paüdziernika roku poprzedzajπcego rok budøetowy. Po uchwaleniu
budøetu przez RadÍ so≥ectwa otrzymujπ do wykonania plany
finansowe na dany rok.
6. Obs≥uga finansowa oraz merytoryczna so≥ectw prowadzona
jest przez Urzπd.
ß11
1. KontrolÍ gospodarki finansowej jednostek pomocniczych
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk≥ada informacje w tym
zakresie Zarzπdowi raz w roku.
2. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw Gminy
na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.
ß12
1. Przewodniczπcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzÍdu.
2. Przewodniczπcy moøe zabieraÊ g≥os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia≥u w g≥osowaniu.

DZIA£ IV
ORGANIZACJA WEWN TRZNA RADY
ß13
1. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 28 radnych.
ß14
1. Rada dzia≥a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez
Zarzπd wykonujπcej uchwa≥y.
2. Zarzπd i komisje Rady pozostajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
ß15
Do wewnÍtrznych organÛw Rady naleøπ:
1) Przewodniczπcy,
2) dwÛch Wiceprzewodniczπcych.
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ß16
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e komisje:
ñ KomisjÍ Rewizyjnπ,
ñ KomisjÍ Komunalnπ,
ñ KomisjÍ Rozwoju,
ñ KomisjÍ Oúwiaty, Kultury i Sportu,
ñ KomisjÍ Pomocy Spo≥ecznej, Ochrony Zdrowia i årodowiska,
ñ KomisjÍ ds. Wsi,
ñ KomisjÍ Samorzπdowπ.
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 3 komisji sta≥ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥ania.
ß17
1. Przewodniczπcy organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcych dokonuje Rada na pierwszej sesji.
3. Czynnoúci zwiπzane ze zwo≥aniem pierwszej sesji obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
spoúrÛd radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porzπdku obrad, o ktÛrym mowa w ust. 3 pkt 2,
powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie gminy.
ß18
Przewodniczπcy, a w przypadku jego nieobecnoúci w≥aúciwy
Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
ñ zwo≥uje sesje Rady,
ñ przewodniczy obradom,
ñ sprawuje policjÍ sesyjnπ,
ñ kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
ñ zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami uchwa≥,
ñ podpisuje uchwa≥y Rady,
ñ czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß19
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub jednego z Wiceprzewodniczπcych przed
up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona wyboru
na wakujπce stanowisko.
ß20
1. Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w ß18
Statutu, jest upowaøniony do reprezentowania Rady na
zewnπtrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczπcego moøe upowaøniÊ w drodze
uchwa≥y innπ, niø Przewodniczπcy, osobÍ do reprezentowania
jej na zewnπtrz.
3. W zakresie, o ktÛrym mowa w. 1, Przewodniczπcy moøe dzia≥aÊ
przez pe≥nomocnika. Pe≥nomocnikiem Przewodniczπcego moøe
byÊ wy≥πcznie radny.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 127

ó 8805 ó

ß21
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje
wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczπcy.
3.
ß22
W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego i nie wyznaczenia
Wiceprzewodniczπcego, zadania Przewodniczπcego wykonuje
Wiceprzewodniczπcy najstarszy wiekiem.
ß23
1. Przewodniczπcy oraz Wiceprzewodniczπcy koordynujπ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o ktÛrym mowa w ust. 1,
dokonuje Przewodniczπcy.

4.

5.

6.

ß24
Obs≥ugÍ Rady i jej organÛw zapewnia ZespÛ≥ Obs≥ugi Rady i Zarzπdu wchodzπcy w sk≥ad struktury organizacyjnej UrzÍdu.
7.
DZIA£ V
TRYB PRACY RADY
Rozdzia≥ I
Sesje Rady
ß25
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥ sprawy
naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie o samorzπdzie
gminnym oraz w innych ustawach, a takøe w przepisach
prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) stanowiska w okreúlonej sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, stanowisk i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy
uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß26
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ
do wykonania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na
kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady oraz sesje nie przewidziane w planie, ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Rozdzia≥ 2
Przygotowanie sesji
ß27
1. Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
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3) zapewnienie dostarczenia radnym materia≥Ûw, w tym
projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw
porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy lub z jego upowaønienia ñ
jeden z Wiceprzewodniczπcych.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed terminem obrad
ñ pisemnie lub w inny skuteczny sposÛb, z wyjπtkiem sesji
nie przewidzianych w planie.
Powiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed
sesjπ.
W razie niedotrzymania terminÛw, o ktÛrych mowa w ust. 4
i 5, Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad,
przed g≥osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianÍ
porzπdku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.

ß28
1. Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy, po zasiÍgniÍciu opinii
Burmistrza ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.
2. W sesjach Rady uczestniczπ ñ z g≥osem doradczym ñ nie
bÍdπce radnymi osoby wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
ß29
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ß30
PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla
niej miejsca.
ß31
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego
prawa.
ß32
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ 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
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci, ze wzglÍdu na brak
moøliwoúci wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ
jego rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie
w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokole.
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ß33
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy nie przerywa obrad, gdy liczba radnych
obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie
poniøej po≥owy sk≥adu; jednakøe Rada nie moøe wÛwczas
podejmowaÊ uchwa≥.
ß34
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy.
2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczπcych, upowaøniony przez Przewodniczπcego.
3. Przewodniczπcy wyznacza spoúrÛd radnych osoby obliczajπce
wyniki g≥osowania jawnego oraz do wykonywania innych
czynnoúci zwiπzanych z sesjπ.
ß35
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego formu≥y: ìOtwieram sesjÍ Rady Miejskiej w åremieî.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad, w przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß32 ust. 2.
ß36
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy stawia pytanie o ewentualny
wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.
ß37
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska,
3) sprawozdanie Burmistrza o pracach Zarzπdu w okresie miÍdzysesyjnym,
4) sprawozdanie z wykonania uchwa≥ Rady,
5) informacje Przewodniczπcego o dzia≥aniach podejmowanych w okresie miÍdzysesyjnym,
6) interpelacje i zapytania radnych, wolne g≥osy i wnioski.
ß38
1. Sprawozdanie, o ktÛrym mowa w ß37 pkt 3, sk≥ada Burmistrz lub cz≥onek Zarzπdu wyznaczony przez Zarzπd.
2. Sprawozdania komisji sk≥adajπ przewodniczπcy komisji lub
sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwa≥ Rady przedstawia Burmistrz, Sekretarz Gminy lub cz≥onek Zarzπdu wyznaczony
przez Zarzπd.
ß39
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczπ spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
4. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego. Przewodniczπcy niezw≥ocznie przekazuje interpelacjÍ adresatowi.
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5. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego i radnego
sk≥adajπcego interpelacjÍ. Odpowiedzi udziela Burmistrz.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego o niezw≥oczne uzupe≥nienie odpowiedzi.
7. Przewodniczπcy informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach raz w roku, w ramach
odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
ß40
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego
lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia odpowiedü
na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela odpowiedzi
pisemnie w terminie 14 dni. Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje
siÍ odpowiednio.
ß41
1. Przewodniczπcy prowadzi obrady wed≥ug ustalonego porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ;
w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ g≥osu
poza kolejnoúciπ.
3. Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego.
4. Przewodniczπcy moøe zabieraÊ g≥os w kaødym momencie
obrad.
5. Przewodniczπcy moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
radnym.
6. Przewodniczπcy udziela g≥osu poza kolejnoúciπ Burmistrzowi
lub jego ZastÍpcy.
ß42
1. Przewodniczπcy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz innych
osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce tematu,
formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, Przewodniczπcy przywo≥uje radnego ìdo porzπdku ìa gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe odebraÊ
mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad, bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß43
Na wniosek radnego, Przewodniczπcy przyjmuje do protoko≥u
sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
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ß44
1. Przewodniczπcy udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie
wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
ñ stwierdzenia quorum,
ñ zmiany porzπdku obrad,
ñ ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
ñ zamkniÍcia listy kandydatÛw,
ñ zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
ñ zarzπdzenia przerwy,
ñ odes≥ania projektu uchwa≥y do komisji,
ñ przeliczenia g≥osÛw,
ñ przestrzegania przepisÛw Statutu dotyczπcych obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy poddaje pod dyskusjÍ po
dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego ìprzeciwkoî
wnioskowi, po czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.
ß45
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego.
2. Rada moøe jednak postanowiÊ inaczej.
3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß46
1. Po wystπpieniach Przewodniczπcy zamyka dyskusjÍ. W razie
potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej
Komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania siÍ do zg≥oszonych
w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli zaistnieje taka koniecznoúÊ
ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy rozpoczyna procedurÍ
g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzenia g≥osowania, Przewodniczπcy moøe udzieliÊ radnym g≥osu
tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego
o sposobie lub porzπdku g≥osowania.
ß47
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy koÒczy
sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í ìZamykam sesjÍ Rady Miejskiej
w åremieî.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß48
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥π od chwili jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na
nastÍpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siÍ w odniesieniu do oczywistych omy≥ek.
ß49
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.
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ß50
1. Pracownik Zespo≥u Obs≥ugi Rady i Zarzπdu w uzgodnieniu
z Przewodniczπcym, sporzπdza z kaødej sesji protokÛ≥.
2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu przyjÍcia protoko≥u, o ktÛrym
mowa w ß37 pkt 1.
ß51
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
a) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery, datÍ i tytu≥y uchwa≥, imiÍ i nazwisko Przewodniczπcego obrad
i osoby sporzπdzajπcej protokÛ≥,
b) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
d) odnotowanie przyjÍcia protoko≥u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porzπdek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty zg≥oszonych jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia
pisemnych wystπpieÒ,
g) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcychî oraz g≥osÛw niewaønych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrÍbnego
do treúci uchwa≥y,
i) podpis Przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.
ß52
1. Nie pÛüniej niø w dniu poprzedzajπcym sesjÍ, radni mogπ
zg≥aszaÊ poprawki lub uzupe≥nienia do protoko≥u, przy czym
o ich uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy po wys≥uchaniu osoby sporzπdzajπcej protokÛ≥ i przes≥uchaniu taúmy
magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe przyjπÊ protokÛ≥ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu
sprzeciwu, o ktÛrym mowa w ust. 2.
ß53
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych, teksty
przyjÍtych przez RadÍ uchwa≥, usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne dokumenty z≥oøone na rÍce
Przewodniczπcego.
2. Kopie uchwa≥ Przewodniczπcy dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre sπ zobowiπzane do okreúlonych
dzia≥aÒ, wynikajπcych z tych dokumentÛw.
ß54
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji sprawuje pracownik Zespo≥u Obs≥ugi
Rady i Zarzπdu.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1, podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu.
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Rozdzia≥ 3
Uchwa≥y
ß55
1. Uchwa≥y, o ktÛrych mowa w ß25 ust. 1, a takøe deklaracje,
stanowiska i apele, o ktÛrych mowa w ß25 ust. 2 sπ
sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.
ß56
InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz Zarzπd,
chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
ß57
Projekt uchwa≥y Rady powinien byÊ opracowany zgodnie z ìProcedurπ tworzenia aktÛw prawa miejscowego, uchwa≥ Rady Miejskiej w åremie oraz uchwa≥ Zarzπdu Miejskiego w åremieî ñ
dostÍpnπ w UrzÍdzie.
ß58
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady po
zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub porozumieniu
z organami administracji rzπdowej lub innymi organami, do
zaopiniowania lub uzgodnienia przedk≥adany jest projekt
uchwa≥y przyjÍty przez RadÍ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw
prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y
Rady, sporzπdzony przez Zarzπd.
ß59
1. Uchwa≥y Rady wraz z uzasadnieniem podpisuje Przewodniczπcy, o ile ustawy nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
ß60
Uchwa≥y numeruje siÍ uwzglÍdniajπc kolejny numer uchwa≥y
(cyframi arabskimi), numer sesji (cyframi rzymskimi) i dwie ostatnie
cyfry roku.
ß61
1. ZespÛ≥ Obs≥ugi Rady i Zarzπdu ewidencjonuje orygina≥y
uchwa≥ w rejestrze uchwa≥ i przechowuje wraz z protoko≥ami
sesji Rady.
2. Uchwa≥y Rady dostÍpne sπ rÛwnieø w wersji elektronicznej
w Zespole Obs≥ugi Rady i Zarzπdu.

Rozdzia≥ 4
Procedura g≥osowania
ß62
W g≥osowaniu biorπ udzia≥ wy≥πcznie radni.
ß63
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne zarzπdza i przeprowadza przewodniczπcy
obrad, przelicza oddane g≥osy ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπce
siÍî, sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na sesji,
wzglÍdnie ze sk≥adem lub ustawowym sk≥adem rady, nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole sesji.
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3. Po stwierdzeniu niezgodnoúci w obliczaniu g≥osÛw przewodniczπcy obrad zarzπdza g≥osowanie sprawdzajπce lub niezw≥ocznie je powtarza.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza przewodniczπcy obrad.
ß64
1. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczÍciπ Rady, przy czym
kaødorazowo Rada ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, z wy≥onionym spoúrÛd siebie przewodniczπcym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je, wyczytujπc
kolejno radnych obecnych na sesji.
3. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g≥osÛw Przewodniczπcy Komisji Skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
5. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ g≥osowania stanowiπ
za≥πcznik do protoko≥u sesji.
ß65
1. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza Radzie proponowanπ treúÊ wniosku
w taki sposÛb, aby jego redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek
nie budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci przewodniczπcy obrad poddaje pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, jeúli moøe to wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami. Ewentualny
spÛr co do tego, ktÛry z wnioskÛw jest najdalej idπcy rozstrzyga przewodniczπcy obrad.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyboru osÛb, przewodniczπcy obrad przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje
kaødego z nich czy zgadza siÍ kandydowaÊ i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie zamkniÍcie
listy kandydatÛw, a nastÍpnie zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
ß66
1. Jeøeli oprÛcz wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y w danej
sprawie zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku
(wnioskÛw), w pierwszej kolejnoúci Rada g≥osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y.
2. G≥osowanie nad poprawkami do poszczegÛlnych paragrafÛw
lub ustÍpÛw projektu uchwa≥y nastÍpuje wed≥ug ich kolejnoúci, z tym, øe w pierwszej kolejnoúci przewodniczπcy obrad
poddaje pod g≥osowanie te poprawki, ktÛrych przyjÍcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjÍcia poprawki wykluczajπcej inne poprawki
do projektu uchwa≥y, poprawek tych nie poddaje siÍ pod
g≥osowanie.
4. W przypadku zg≥oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa≥y kilku poprawek stosuje siÍ zasadÍ okreúlonπ w ß67
ust. 2.
5. Przewodniczπcy obrad moøe zarzπdziÊ g≥osowanie ≥πcznie
nad grupπ poprawek do projektu uchwa≥y.
6. Przewodniczπcy obrad zarzπdza g≥osowanie w ostatniej
kolejnoúci za przyjÍciem uchwa≥y w ca≥oúci ze zmianami
wynikajπcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa≥y.
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7. Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie, o ktÛrym
mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.
ß67
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ
g≥osÛw ìza ìniø ìprzeciwî. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie dolicza siÍ do øadnej z grup g≥osujπcych ìza ìczy
ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z kilku osÛb lub
wariantu wniosku, przechodzi kandydatura lub wariant wniosku,
na ktÛry oddano liczbÍ g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw
oddanych na pozosta≥e.
ß68
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oraz g≥osowanie
wiÍkszoúciπ 2/3 g≥osÛw oznacza, øe przechodzi wniosek lub
kandydatura, ktÛra uzyska≥y co najmniej jeden g≥os wiÍcej od
sumy pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.
3. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy parzystej liczbie g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥o oddanych 50% + 1 waønie oddanych g≥osÛw.
4. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy nieparzystej liczbie
g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥a oddana liczba g≥osÛw o 1 wiÍksza od liczby
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.

Rozdzia≥ 5
Komisje Rady
ß69
1. Zakres dzia≥ania Komisji sta≥ych jest nastÍpujπcy:
1) Komisja Samorzπdowa ñ zajmuje siÍ sprawami:
a) wspÛ≥pracy z organizacjami spo≥ecznymi, z Radami
So≥eckimi i innymi jednostkami pomocniczymi,
b) bezpieczeÒstwa, ≥adu i porzπdku publicznego,
c) patologii spo≥ecznych,
d) zgody Rady na rozwiπzanie stosunku pracy z radnym
stosownie do ß80 ust. 2.
2) Komisja Komunalna ñ zajmuje siÍ sprawami:
a) gospodarki gminnej, a w szczegÛlnoúci zaopatrzeniem
w wodÍ, energiÍ elektrycznπ, cieplnπ oraz gaz, usuwaniem odpadÛw, oczyszczaniem úciekÛw i zieleniπ
gminnπ,
b) lokalowymi,
c) drogami oraz organizacjπ ruchu drogowego,
d) targowiskami,
e) cmentarzami gminnymi.
3) Komisja Oúwiaty, Kultury i Sportu ñ zajmuje siÍ sprawami:
a) oúwiaty,
b) kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Poz. 2482

4) Komisja Pomocy Spo≥ecznej, Ochrony Zdrowia i årodowiska zajmuje siÍ sprawami:
a) pomocy spo≥ecznej,
b) ochrony zdrowia,
c) ochrony úrodowiska.
5) Komisja Rozwoju ñ zajmuje siÍ sprawami:
a) ≥adu przestrzennego i miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
b) rozwoju gospodarczego,
c) gospodarki gruntami,
d) promocji gminy,
e) przekszta≥ceÒ w≥asnoúciowych przedsiÍbiorstw komunalnych.
6) Komisja d/s wsi ñ zajmuje siÍ sprawami:
a) rolnictwa,
b) istotnymi dla øycia wsi.
7) Komisja Rewizyjna ñ wykonuje obowiπzki kontrolne Rady
wobec Zarzπdu, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
2. Zakres tematyczny dzia≥ania komisji sta≥ych ustala Rada.
3. Zakres dzia≥ania komisji doraünych okreúla uchwa≥a o ich
powo≥aniu.
ß70
1. Do zadaÒ komisji sta≥ych naleøy:
1) opiniowanie oraz opracowywanie koncepcji rozwiπzaÒ
w sprawach naleøπcych do kompetencji stanowienia przez
RadÍ z w≥asnej inicjatywy, na zlecenie Rady lub wniosek
Przewodniczπcego, Zarzπdu oraz Burmistrza,
2) wystÍpowanie z inicjatywπ uchwa≥odawczπ oraz przygotowywanie projektÛw uchwa≥ w tym zakresie,
3) opiniowanie spraw istotnych dla gminy z zakresu zadaÒ
wykraczajπcych poza zadania w≥asne,
4) opiniowanie spraw istotnych dla gminy z zakresu administracji publicznej na wniosek Burmistrza.
2. W celu wykonywania swoich zadaÒ komisje mogπ zwracaÊ
siÍ do Burmistrza o zatrudnienie ekspertÛw.
ß71
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß72
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy, koordynujπcy pracÍ komisji Rady mogπ
zwo≥aÊ posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie sprawozdania.
ß73
1. Rada uchwa≥π ustala sk≥ad, powo≥uje i odwo≥uje cz≥onkÛw
komisji oraz przewodniczπcego komisji.
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2. Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub zastÍpca
Przewodniczπcego komisji.
ß74
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Posiedzenia zwo≥uje przewodniczπcy komisji, zgodnie z planem pracy oraz na wniosek Przewodniczπcego lub Zarzπdu.
3. W posiedzeniach komisji ma prawo wziπÊ udzia≥ kaødy
radny.
4. O terminie posiedzenia zawiadamia siÍ Przewodniczπcego i Burmistrza.
5. Dla prawomocnoúci obrad komisji w posiedzeniu winna uczestniczyÊ przynajmniej po≥owa sk≥adu.
ß75
1. Przewodniczπcy komisji sta≥ych co najmniej raz do roku, lecz
nie pÛüniej niø do 31 marca przedstawiajπ Radzie sprawozdania z dzia≥alnoúci komisji za rok ubieg≥y.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych komisji
powo≥anych przez RadÍ.
ß76
1. Komisje podejmujπ rozstrzygniÍcia w formie opinii i wnioskÛw.
2. Opinie i wnioski komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu komisji.
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2. Wniosek pracodawcy o rozwiπzanie stosunku pracy z radnym podlega zaopiniowaniu przez KomisjÍ Samorzπdowπ.
3. Rada odmawia zgody na rozwiπzanie stosunku pracy, jeøeli
podstawπ rozwiπzania tego stosunku sπ zdarzenia wynikajπce
z wykonywania mandatu radnego.
ß81
Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich
sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji radnego.

Rozdzia≥ 7
WspÛlne sesje z radami innych
jednostek samorzπdu terytorialnego
ß82
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.

ß77
Obs≥ugÍ biurowπ komisji sprawuje ZespÛ≥ Obs≥ugi Rady i Zarzπdu.

ß83
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba, øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

Rozdzia≥ 6
Radni
ß78
1. Obowiπzkiem radnego jest udzia≥ w sesjach Rady, komisjach
oraz pracach, do ktÛrych zosta≥ wybrany, powo≥any lub
desygnowany.
2. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
3. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji lub posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
stosowne pisemne lub ustne wyjaúnienie Przewodniczπcemu
lub przewodniczπcemu komisji.

DZIA£ VI
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Rozdzia≥ 1
Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß84
1. W sk≥ad Komisji wchodzi 7 osÛb, w tym Przewodniczπcy,
jego ZastÍpca oraz cz≥onkowie wybrani spoúrÛd radnych nie
objÍtych ustawowym zakazem wchodzenia w sk≥ad komisji.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. ZastÍpcÍ Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera
Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej.

ß79
Radny utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami i organizacjami
przez:
1) spotkania, ktÛrych termin i miejsce podaje do publicznej
wiadomoúci,
2) przyjmowanie postulatÛw, wnioskÛw i skarg mieszkaÒcÛw,
3) konsultowanie z mieszkaÒcami spraw waønych dla Gminy,
4) informowanie mieszkaÒcÛw o stanie spraw Gminy oraz swej
dzia≥alnoúci.

ß85
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoønoúci dzia≥ania, jego zadania
wykonuje jego ZastÍpca.

ß80
1. Rozwiπzanie z radnymi stosunku pracy wymaga uprzedniej
zgody Rady.

ß86
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od
udzia≥u w jej dzia≥aniach w sprawach, w ktÛrych moøe
powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
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3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji Rewizyjnej moøe odwo≥aÊ siÍ na
piúmie od decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni
od daty powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.

4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzenia
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.

Rozdzia≥ 2
Zasady kontroli
ß87
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
pod wzglÍdem:
ñ legalnoúci,
ñ gospodarnoúci,
ñ rzetelnoúci.
ñ celowoúci,
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Gminy.

ß92
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci
wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolowanych.

ß88
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa≥ach Rady.
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.

Rozdzia≥ 3
Tryb kontroli
ß93
1. Kontroli dokonujπ w imieniu Komisji zespo≥y kontrolne sk≥adajπce siÍ z co najmniej dwÛch cz≥onkÛw Komisji.
2. Kontrole prowadzone sπ na podstawie pisemnego upowaønienia
wydanego przez Przewodniczπcego lub Przewodniczπcego
Komisji, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
3. Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych zawiadomiÊ Burmistrza oraz okazaÊ kierownikowi
kontrolowanego podmiotu, upowaønienie o ktÛrym mowa w
ust. 2.

ß89
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o ktÛrym mowa
w ust. 1.
ß90
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 23 dni
robocze, a kontrole problemowa i sprawdzajπca ñ d≥uøej niø 7 dni
roboczych.
ß91
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw
dokumentÛw majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych
dzia≥aÒ (kontrola wstÍpna).
2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu i przedmiotu kontroli.

ß94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ warunki i úrodki niezbÍdne dla prawid≥owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest do
niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej pisemnego
wyjaúnienia.
4. Zasady udostÍpniania wiadomoúci stanowiπcych tajemnicÍ
paÒstwowπ lub s≥uøbowπ regulujπ powszechnie obowiπzujπce
przepisy prawa.
ß95
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie 7 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny,
obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolujπcych,
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3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzone nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkÍ o odmowie podpisania protoko≥u z podaniem przyczyn.
ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia stwierdzonych nieprawid≥owoúci.
W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu lub czÍúci kontrolujπcych, osoby
te sπ obowiπzane do z≥oøenia ñ w terminie 3 dni od daty
odmowy pisemnego wyjaúnienia jej przyczyn.
Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 3 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji. Jeøeli podpisania protoko≥u odmÛwi≥ Przewodniczπcy Komisji, sk≥ada on ñ na zasadach
wyøej podanych ñ wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego.
Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 5 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech egzemplarzach,
ktÛre w terminie 3 dni od daty sporzπdzenia protoko≥u ñ
otrzymujπ: Przewodniczπcy, Przewodniczπcy Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

ß96
1. Komisja moøe na zlecenie Rady lub teø po powziÍciu stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami
Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej, a takøe przeprowadzaÊ kontrolÍ nie objÍtπ planem pracy.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspÛlnych kontroli przez
cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady.
3. Przewodniczπcy Komisji moøe zwracaÊ siÍ do przewodniczπcych
innych komisji Rady o oddelegowanie w sk≥ad zespo≥u kontrolnego osÛb majπcych kwalifikacje w zakresie tematyki objÍtej
kontrolπ.
4. Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
przeprowadzanej przez KomisjÍ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia≥u.
5. Przewodniczπcy dba o koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych
kontroli.
ß97
Komisja moøe wystÍpowaÊ do organÛw Gminy w sprawie
wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
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Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub przez inne organy
kontroli.

Rozdzia≥ 4
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
ß98
1. Komisja Rewizyjna przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy w terminie do dnia 30 stycznia kaødego roku.
2. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeÒ,
2) terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada moøe zatwierdziÊ rÛwnieø czÍúÊ planu pracy Komisji
Rewizyjnej; przystπpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moøe nastπpiÊ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czÍúci.
ß99
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada Radzie w terminie do koÒca I kwarta≥u kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w toku
kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tej
kontroli,
5) ocenÍ wykonania budøetu Gminy za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk≥ada sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia
sprawozdania.

1.

2.

3.

4.

Rozdzia≥ 5
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß100
Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy oraz w miarÍ potrzeb.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy komisji, w formie pisemnej lub winny skuteczny sposÛb.
Posiedzenia, o ktÛrych mowa w ust. 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego lub teø pisemny wniosek:
2) nie mniej niø 5 radnych,
3) nie mniej niø 3 cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
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5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥,
ktÛry podpisuje Przewodniczπcy Komisji oraz osoba sporzπdzajπca protokÛ≥.
ß101
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu
jawnym.
ß102
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty wynagrodzenia ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady, celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce mieniem
komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

DZIA£ VII
ZASADY DZIA£ANIA KLUB”W RADNYCH
ß103
1. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez
siebie przyjÍtych.
2. W ramach klubÛw mogπ funkcjonowaÊ ko≥a radnych.
ß104
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zdeklarowanie w nim
udzia≥u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego.
ß105
1. Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.
2. Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß106
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu, gdy liczba ich cz≥onkÛw spadnie
poniøej trzech.
ß107
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani
przez cz≥onkÛw klubu.
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ß108
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß109
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
ß110
Na wniosek przewodniczπcych klubÛw Zarzπd obowiπzany jest
zapewniÊ w miarÍ moøliwoúci organizacyjne warunki w zakresie
niezbÍdnym do ich funkcjonowania.

DZIA£ VIII
ORGANIZACJA WEWN TRZNA
I TRYB PRACY ZARZ•DU
Rozdzia≥ 1
Organizacja Zarzπdu
ß111
1. Zarzπd liczy 7 osÛb.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ Burmistrz, jego ZastÍpca i pozostali cz≥onkowie Zarzπdu.
3. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu.
ß112
Burmistrz jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥aszanych przez
radnych z zastrzeøeniem ß113.
ß113
1. Rada moøe poprzedziÊ wybÛr Burmistrza postÍpowaniem
konkursowym.
2. Warunki konkursu okreúla Rada w drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
ß114
1. Do zadaÒ Burmistrza jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz.
2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlenie czasu i miejsca posiedzenia Zarzπdu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
2) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
3) zarzπdzanie g≥osowania nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) sk≥adanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
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3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.
ß115
1. Do obowiπzkÛw ZastÍpcy Burmistrza naleøy podejmowanie
czynnoúci okreúlonych w ß114 na podstawie pisemnego
upowaønienia udzielonego przez Burmistrza albo w przypadku koniecznoúci podjÍcia niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ Burmistrza.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß116
Burmistrz okreúla szczegÛ≥owy zakres zadaÒ swojego ZastÍpcy
i pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu, z uwzglÍdnieniem postanowieÒ
Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Miejskiego w åremie.

Do
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ß117
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
zapoznanie siÍ z materia≥ami przed posiedzeniem Zarzπdu,
zg≥aszanie w≥asnych uwag i propozycji,
realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd,
podejmowanie dzia≥aÒ inicjujπcych na rzecz w≥aúciwego
funkcjonowania gminy,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
udzia≥ w komisjach przetargowych,
udzia≥ w komisjach Rady i prezentowanie opinii Zarzπdu w sprawach omawianych.
ß118

1. W przypadkach, gdy Zamawiajπcym jest Gmina, wyznaczony
przez Zarzπd cz≥onek Zarzπdu pe≥ni w pracach komisji
przetargowych funkcjÍ przewodniczπcego.
2. W innych przypadkach, na pisemnπ proúbÍ skierowanπ do
Zarzπdu, cz≥onek Zarzπdu bierze udzia≥ w pracach komisji
przetargowej nie pe≥niπc funkcji przewodniczπcego.
3. SzczegÛ≥owy zakres pracy komisji przetargowych okreúla
odrÍbna uchwa≥a Zarzπdu.

Rozdzia≥ 2
Tryb pracy Zarzπdu
ß119
1. Posiedzenie Zarzπdu moøe odbywaÊ siÍ w ramach kilku
posiedzeÒ z zachowaniem jego ciπg≥oúci.
2. Posiedzenia zwyczajne odbywajπ siÍ w kaødπ úrodÍ danego
tygodnia.
3. W przypadku, gdy w dniu tym wypada dzieÒ ustawowo
wolny od pracy, lub gdy z powodu innych przyczyn posiedzenie
nie moøe siÍ odbyÊ, Burmistrz wyznacza inny termin.
ß120
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu,
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2) inni pracownicy samorzπdowi.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek
pomocniczych gminy.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y wyznaczyÊ radnego
lub grupÍ radnych do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu.
ß121
1. Materia≥y na Zarzπd przekazywane sπ przez: naczelnikÛw
pionÛw, pracownikÛw zajmujπcych samodzielne stanowiska
pracy, prezesÛw spÛ≥ek lub kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Materia≥y na Zarzπd muszπ byÊ przygotowane starannie wraz
ze stosownym pismem przewodnim oraz z propozycjπ rozwiπzania problemu. Pismo winno byÊ podpisane przez osobÍ
upowaønionπ (naczelnik pionu, pracownik zajmujπcy samodzielne stanowisko pracy, kierownik jednostki organizacyjnej,
prezes spÛ≥ki).
3. Pism przewodnich nie stosuje siÍ do projektÛw uchwa≥
Zarzπdu i Rady, zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alkoholowych oraz decyzji w sprawie oddania nieruchomoúci w trwa≥y
zarzπd.
4. Projekt uchwa≥y Zarzπdu powinien byÊ opracowany zgodnie
z ìProcedurπ tworzenia aktÛw prawa miejscowego, uchwa≥
Rady Miejskiej w åremie oraz uchwa≥ Zarzπdu Miejskiego
w åremieî ñ dostÍpnπ w UrzÍdzie.
5. Materia≥y muszπ byÊ rÛwnieø sygnowane przez przygotowujπcego je pracownika w nastÍpujπcy sposÛb
ìSprawÍ prowadzi:
ImiÍ i nazwisko:
Stanowisko:î
6. Materia≥y na posiedzenie Zarzπdu sk≥ada siÍ do piπtku
kaødego tygodnia w Zespole Obs≥ugi Rady i Zarzπdu.
7. PrzyjÍte materia≥y sπ rejestrowane przez pracownika Zespo≥u
Obs≥ugi Rady i Zarzπdu.
ß122
1. Posiedzenia Zarzπdu sπ jawne o ile przepisy ustaw nie stanowiπ inaczej.
2. W sprawach, nad ktÛrymi Zarzπd obraduje z wy≥πczeniem
jawnoúci, cz≥onkowie Zarzπdu zobowiπzani sπ do zachowania
tajemnicy s≥uøbowej.
ß123
Cz≥onek Zarzπdu stwierdza swojπ obecnoúÊ na posiedzeniu
przez z≥oøenie podpisu na liúcie obecnoúci.
ß124
Posiedzenie Zarzπdu otwiera i prowadzi Burmistrz lub jego ZastÍpca.
ß125
W przypadku braku quorum Burmistrz zamyka obrady i jednoczeúnie wyznacza nowy termin posiedzenia.
ß126
1. Po otwarciu posiedzenia Zarzπdu, Burmistrz stwierdza prawomocnoúÊ obrad i przedstawia cz≥onkom Zarzπdu porzπdek
posiedzenia.
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2. PrzyjÍcie porzπdku posiedzenia Zarzπdu nastÍpuje w drodze
g≥osowania.
ß127
1. Z wnioskiem o uzupe≥nienie, zmianÍ porzπdku obrad posiedzenia Zarzπdu lub zdjÍcie z porzπdku posiedzenia okreúlonego punktu moøe wystπpiÊ kaødy cz≥onek Zarzπdu, Skarbnik
Gminy lub Sekretarz Gminy.
2. Wniosek powyøszy zostaje poddany g≥osowaniu.
3. Porzπdek obrad powinien zawieraÊ punkt ñ ìsprawy bieøπceî.
ß128
1. SprawÍ objÍtπ porzπdkiem posiedzenia Zarzπdu referujπ
naczelnicy pionÛw, pracownicy zajmujπcy samodzielne stanowiska pracy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych lub prezesi spÛ≥ek ñ w≥aúciwi ze wzglÍdu na przedmiot
obrad lub inne wyznaczone przez Burmistrza osoby.
2. Po zreferowaniu tematu nastÍpuje dyskusja.
ß129
1. W czasie posiedzenia obowiπzuje zasada, øe g≥osu udziela
Burmistrz.
2. Burmistrz udziela g≥osu cz≥onkom Zarzπdu w kolejnoúci
zg≥aszania siÍ do dyskusji.
3. Burmistrz moøe zabraÊ g≥os w kaødym momencie posiedzenia.
4. Do sprostowania faktÛw Burmistrz udziela g≥osu na bieøπco.
5. W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza faktu, øe w wystπpieniu cz≥onek Zarzπdu znacznie odbiega od tematu,
Burmistrz moøe wezwaÊ go do mÛwienia na temat lub moøe
rÛwnieø odebraÊ g≥os.
ß130
1. W g≥osowaniu nad podjÍciem uchwa≥y biorπ udzia≥ cz≥onkowie Zarzπdu.
2. Wszystkie sprawy naleøπce do kompetencji Zarzπdu, wynikajπce z przepisÛw prawa, rozstrzygane sπ w formie uchwa≥,
stanowisk lub decyzji.
3. Na swoim posiedzeniu Zarzπd przyjmuje rÛwnieø projekty
uchwa≥ Rady.
ß131
1. Jeøeli przepisy nie stanowiπ inaczej, uchwa≥y podejmowane
sπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w g≥osowaniu jawnym w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Zarzπdu.
2. Cz≥onek Zarzπdu ma prawo øπdaÊ zapisu w protokole o jego
g≥osie przeciwnym.
ß132
Wyniki g≥osowania oblicza osoba sporzπdzajπca protokÛ≥.
ß133
Uchwa≥y Zarzπdu numeruje siÍ cyframi arabskimi ≥amanymi
przez liczbÍ okreúlajπcπ numer posiedzenia Zarzπdu, ≥amanymi
przez dwie ostatnie cyfry roku.
ß134
1. Uchwa≥y Zarzπdu podpisuje Burmistrz.
2. Uchwa≥y Zarzπdu bÍdπce decyzjami z zakresu administracji
publicznej muszπ zawieraÊ imiona i nazwiska cz≥onkÛw
Zarzπdu uczestniczπcych w ich podejmowaniu.
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3. Pisma Zarzπdu wychodzπce na zewnπtrz muszπ byÊ opracowane zgodnie ze wzorem zawartym w zarzπdzeniu Burmistrza w sprawie zasad podpisywania pism urzÍdowych.
ß135
1. Rejestr podjÍtych przez Zarzπd uchwa≥ znajduje siÍ w Zespole
Obs≥ugi Rady i Zarzπdu.
2. Rejestr uchwa≥ Zarzπdu jest jawny.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy tych uchwa≥, ktÛrych
ujawnienie jest niezgodne z obowiπzujπcymi przepisami
prawa.
4. Uchwa≥y Zarzπdu dostÍpne sπ rÛwnieø w wersji elektronicznej
w Zespole Obs≥ugi Rady i Zarzπdu.
ß136
1. PodjÍte przez Zarzπd uchwa≥y, stanowiska lub decyzje
przekazywane sπ poprzez ZespÛ≥ Obs≥ugi Rady i Zarzπdu do
w≥aúciwych komÛrek organizacyjnych UrzÍdu, spÛ≥ek lub
gminnych jednostek organizacyjnych wg w≥aúciwoúci, za
potwierdzeniem odbioru ñ data i podpis.
2. Projekty uchwa≥ Rady przekazywane sπ Przewodniczπcemu.
ß137
1. W pierwszej po≥owie stycznia Sekretarz Gminy na posiedzeniu
Zarzπdu przedstawia sprawozdanie z wykonania uchwa≥ Zarzπdu za rok poprzedni.
2. Odpowiedzialne za wykonanie uchwa≥y w≥aúciwe komÛrki i jednostki organizacyjne oraz spÛ≥ki sk≥adajπ do Zespo≥u Obs≥ugi
Rady i Zarzπdu informacjÍ o stanie wykonania uchwa≥ w terminie do 31 grudnia.
3. Pracownik Zespo≥u Obs≥ugi Rady i Zarzπdu sporzπdza zbiorcze
zestawienie realizacji uchwa≥ wg okreúlonego wzoru i przedk≥ada Sekretarzowi Gminy w terminie do 10 stycznia za rok
ubieg≥y.
ß138
Z kaødego posiedzenia Zarzπdu sporzπdza siÍ protokÛ≥, ktÛry
winien zawieraÊ:
1) numer i datÍ posiedzenia Zarzπdu oraz numery podjÍtych
przez Zarzπd uchwa≥,
2) nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu obecnych na posiedzeniu ñ gdy
w posiedzeniu uczestniczy inna osoba, w protokole podaje
siÍ jej imiÍ i nazwisko oraz naleøy wskazaÊ, w jakim charakterze osoba ta uczestniczy w posiedzeniu,
3) porzπdek posiedzenia,
4) stwierdzenie przyjÍcia protoko≥u z ostatniego posiedzenia
Zarzπdu,
5) treúÊ podejmowanych przez Zarzπd decyzji,
6) liczbÍ g≥osujπcych ìzaî, ìprzeciwî oraz ìwstrzymujπcychî,
7) nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu, ktÛrzy opuúcili posiedzenie,
8) na øπdanie cz≥onka Zarzπdu w protokole powinna byÊ zapisana dos≥owna jego wypowiedü.
ß139
ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu sporzπdza pracownik Zespo≥u
Obs≥ugi Rady i Zarzπdu.
ß140
Do kaødego protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci z posiedzenia
Zarzπdu, porzπdek posiedzenia Zarzπdu oraz projekty uchwa≥
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Zarzπdu podpisane przez w≥aúciwego naczelnika pionu, pracownika zajmujπcego samodzielne stanowisko, kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej lub prezesa spÛ≥ki.
ß141
1. Protoko≥y z posiedzenia Zarzπdu podpisuje Burmistrz oraz
osoba sporzπdzajπca protokÛ≥.
2. Protoko≥y numeruje siÍ cyframi arabskimi, okreúlajπcymi
numer posiedzenia Zarzπdu, ≥amanymi przez dwie ostatnie
cyfry roku.
3. Protoko≥y i uchwa≥y otrzymujπ w ciπgu kadencji kolejne
numery poczπwszy od numeru 1.
4. ProtokÛ≥ z poprzedniego posiedzenia Zarzπdu moøna przyjπÊ
bez odczytywania, jeøeli taka jest wola cz≥onkÛw Zarzπdu.
ß142
Protoko≥y z obrad Zarzπdu przechowuje siÍ w Zespole Obs≥ugi
Rady i Zarzπdu.

DZIA£ IX
ZASADY DOST PU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI
Z DOKUMENT”W RADY, KOMISJI I ZARZ•DU
ß143
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) uchwa≥y Rady i uchwa≥y Zarzπdu,
5) wnioski i opinie komisji Rady,
6) interpelacje i wnioski radnych.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami prawa oraz Statutem.
ß144
Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady, komisji oraz Zarzπdu
udostÍpnia siÍ w Zespole Obs≥ugi Rady i Zarzπdu w dniach pracy
UrzÍdu w godzinach przyjmowania interesantÛw.
ß145
1. Z dokumentÛw wymienionych w ß143 ust. 1 obywatele
mogπ sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ je
lub kopiowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w UrzÍdzie i w asyúcie pracownika UrzÍdu.
ß146
Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia odbitek kserograficznych z dokumentÛw okreúlonych w ß143 ust. 1.
ß147
Uprawnienia okreúlone w ß143-146 nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadkach ograniczeÒ jawnoúci w dzia≥alnoúci organÛw
gminy wynikajπcych wy≥πcznie z ustaw,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej niø art. 73 Kodeksu postÍpowania administracyjnego.
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DZIA£ X
PRACOWNICY SAMORZ•DOWI
ß148
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikami samorzπdowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru sπ:
1) Burmistrz,
2) ZastÍpca Burmistrza.

W
1)
2)
3)

ß149
UrzÍdzie na podstawie powo≥ania zatrudnieni sπ:
Skarbnik Gminy,
Sekretarz Gminy,
Kierownik UrzÍdu Stanu Cywilnego oraz jego ZastÍpcy.

ß150
1. W UrzÍdzie na podstawie mianowania zatrudnia siÍ pracownikÛw na stanowiskach naczelnikÛw pionÛw.
2. Pozostali pracownicy UrzÍdu zatrudnieni sπ na podstawie
umowy o pracÍ.
ß151
1. Organami lub osobami upowaønionymi do nawiπzywania
stosunku pracy w imieniu pracodawcy samorzπdowego sπ:
1) Rada, a w jej imieniu Przewodniczπcy wobec Burmistrza,
na podstawie wyboru,
2) Burmistrz w stosunku do:
a) ZastÍpcy Burmistrza, na podstawie wyboru dokonanego przez RadÍ,
b) Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika UrzÍdu
Stanu Cywilnego oraz jego ZastÍpcÛw na podstawie
powo≥ania przez RadÍ,
c) naczelnikÛw pionÛw UrzÍdu na podstawie mianowania przez Burmistrza,
d) KierownikÛw jednostek organizacyjnych Gminy na
podstawie umowy o pracÍ lub powo≥ania przez Zarzπd.
e) pozosta≥ych pracownikÛw UrzÍdu zatrudnionych na
podstawie umowy o pracÍ.
2. W stosunku do pracownikÛw samorzπdowych zatrudnionych
na podstawie wyboru oraz powo≥ania, aktami wyboru lub
powo≥ania sπ odpowiednie uchwa≥y Rady lub Zarzπdu.
3. W stosunku do pracownikÛw samorzπdowych zatrudnionych
na podstawie mianowania, w≥aúciwym do wydania aktu
mianowania jest Burmistrz.

DZIA£ XI
POSTANOWIENIA KO—COWE
ß152
Traci moc uchwa≥a Nr 133/XIII/99 Rady Miejskiej w åremie
z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie og≥oszenia jednolitego
Statutu Gminy årem, og≥oszona w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 47, poz. 1046.
ß153
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woskowiak
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2483
UCHWA£A Nr XL/194/01 RADY GMINY BRODNICA
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Brodnica
Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483),
w zwiπzku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.
zm.), Rada Gminy Brodnica uchwala, co nastÍpuje:

Brodnica, po s≥owie ìjawnoúciî skreúla siÍ kropkÍ i dodaje wyrazy: ìwy≥πcznie na podstawie ustawyî.
ß2
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß1
W ß139 pkt 1 uchwa≥y Nr XXXIX/190/2001 Rady Gminy
Brodnica z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Maria Borowiak

2484
UCHWA£A Nr XXIII/164/2001 RADY GMINY BUDZY—
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uznania za uøytek ekologiczny
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496
i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775, z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009
i Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971)
i art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. c, art. 30 ust. 1 art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 16 paüdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114
poz. 492, z 1992 r. Nr 54 poz. 254, z 1994 r. Nr 89 poz. 415,
z 1995 r. Nr 147 poz. 713, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r.
Nr 14 poz. 72, Nr 43 poz. 272, Nr 54 poz. 349, Nr 133 poz. 885
i z 1998 r. Nr 106 poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 3 poz. 21) Rada
Gminy BudzyÒ uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uznaje za uøytek ekologiczny:
1) obszar torfowisk o powierzchni 34,80 ha po≥oøonych w miejscowoúci Niewiemko, gmina BudzyÒ,
2) obszar bagien o powierzchni 30,42 ha po≥oøonych we wsi
Wyszynki, gmina BudzyÒ,
3) obszar bagien ñ skupisko roúlinnoúci bagiennej o powierzchni 0,50 ha po≥oøonej na terenie wsi Brzekiniec, gmina
BudzyÒ.

ß2
Celem ochrony uøytkÛw ekologicznych wymienionych w ß1 jest:
1) zachowanie jednolitego kompleksu roúlinno glebowego z grubym podk≥adem torfu wúrÛd zalesionych powierzchni,
2) zachowanie na bagnach zespo≥u roúlinno glebowego z miejscem lÍgowym ptakÛw, bez dokonywania zmian stosunkÛw
wodnych,
3) koniecznoúÊ zachowania rzadkich typÛw úrodowisk i fragmentÛw ekosystemÛw,
4) wzbogacenie biorÛønorodnoúci lasÛw bez dokonywania zmian
stosunkÛw wodnych.
ß3
W sk≥ad nastÍpujπcych uøytkÛw ekologicznych wchodzπ:
1. torfowisko o powierzchni 30,80 ha we wsi Niewiemko
ñ dzia≥ka nr 9 ≥
9,68 ha
ñ dzia≥ka nr 9 Ps cz
4,27 ha
ñ dzia≥ka nr 2 Ps
7,47 ha
ñ dzia≥ka nr 19 ≥
0,92 ha
ñ dzia≥ka nr 19 Ps
0,60 ha
ñ dzia≥ka nr 17 ≥
0,86 ha
ñ dzia≥ka nr 17 Ps cz
10,89 ha
ñ dzia≥ka nr 17 N
0,11 ha
2. bagna o powierzchni 30,42 ha we wsi Wyszynki
ñ dzia≥ka nr 163 L/2 N
2,05 ha
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ñ dzia≥ka nr 164 L N
5,91 ha
ñ dzia≥ka nr 215 L N
1,58 ha
ñ dzia≥ka nr 216 L N
3,10 ha
ñ dzia≥ka nr 217 L N
5,79 ha
ñ dzia≥ka nr 218 L/1 N
0,30 ha
ñ dzia≥ka nr 256 L/1 N
2,71 ha
ñ dzia≥ka nr 259 L/1 N
8,98 ha
3. bagna o powierzchni 0,50 ha we wsi Brzekiniec stanowiπce
czÍúÊ dzia≥ki nr 47/1 L, po≥oøonej na terenie Leúnictwa Øelice
w poddziele 47a.
ß4
Na terenie uøytkÛw ekologicznych wprowadza siÍ nastÍpujπce
zakazy:
1) Niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej uøytkowania,
2) Niszczenia i uszkadzania drzew oraz innych roúlin,
3) Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadÛw lub innych nieczystoúci, innego zanieczyszczenia wÛd i gleby oraz
powietrza,
4) Zbioru wszystkich dziko rosnπcych roúlin, a w szczegÛlnoúci
owocÛw, nasion i grzybÛw,

Poz. 2484, 2485

5) Pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roúlin,
6) Wydobywania sk≥ad, minera≥Ûw i torfu,
7) Palenia ognisk,
8) Zmiany stosunkÛw wodnych,
9) Zak≥Ûcania ciszy,
10)Stosowania úrodkÛw chemicznych,
11)WstÍpu na teren uøytkÛw ekologicznych, z wyjπtkiem: s≥uøb
leúnych, myúliwych oraz s≥uøb ochrony przyrody.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy BudzyÒ.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Leszek Pszczo≥a

2485
UCHWA£A Nr XXIII/216/2001 RADY MIEJSKIEJ W KSI•ØU WLKP.
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zm.) Rada Miejska w Ksiπøu
Wlkp. uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ liczbÍ punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy na 17.
ß2
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Ksiπøu
Wielkopolskim.

ß3
1) Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2) Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDØETU MIASTA I GMINY MI DZYCH”D ZA 2000 ROK

Dz.

40
45
50
70
74
79
85
86
89
90

91
93
94
97
99

Nazwa dzia≥u

ROLNICTWO
LEåNICTWO
TRANSPORT
GOSPODARKA KOMUNALNA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE US£UGI KOMUNALNE
OåWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
OPIEKA SPO£ECZNA
R”ØNA DZIA£ALNOå∆
DOCHODY OD OS”B PRAWNYCH, OD OS”B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ•CYCH
OSOBOWOåCI PRAWNEJ
ADMINISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA
BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE
FINANSE
R”ØNE ROZLICZENIA
URZ DY NACZELNYCH ORGAN”W W£ADZY,
KONTROLI I S•DOWNICTWA
OG”£EM DOCHODY

na
1.01.2000

Plan dochodÛw
ZwiÍkszenia
Na
Zmniejszenia 31.12.2000

Wykonanie

%

6.000
22.000
ñ
2.700

29.000
ñ
14.000
468.889

35.000
22.000
14.000
471.589

45.706
19.055
14.000
483.487

130,5
86,6
100,0
102,5

1.323.000
271.800
18.000
1.922.100
6.600

ñ
148.752
ñ
74.248
973

1.323.000
420.552
18.000
1.996.348
7.573

1.311.745
411.407
21.132
1.989.637
6.028

99,1
97,8
117,4
99,6
79,5

9.251.227
299.800
700
150.000
6.378.095

13.793
40.000
100
70.000
24.389

9.265.020
339.800
800
220.000
6.402.484

9.156.501
343.256
800
263.035
6.402.484

98,8
101,0
100,0
119,5
100,0

2.388

21.661

24.049

24.049

100,0

19.654.410

905.805

20.560.215 20.492.322

99,6
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PLAN I WYKONANIE DOCHOD”W
ZWI•ZANYCH Z REALIZACJ• ZADA— Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ•DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2000 ROK.

Dzia≥
Rozdz.
ß

Nazwa

70
GOSPODARKA KOMUNALNA
7262 Oúwietlenie ulic
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu rzπdowej
zleconych gminom
86
OPIEKA SPO£ECZNA
8611 Domy Pomocy Spo≥ecznej
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
8612 Us≥ugi opiekuÒcze
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom

na
1.01.2000

Plan dochodÛw
ZwiÍkszenia
Na
Zmniejszenia 31.12.2000

Wykonanie

%

ñ
ñ

118.353
118.353

118.353
118.353

118.353
118.353

100,0
100,0

ñ
1.660.100
104.400

118.353
99.215
ñ 6.400

118.353
1.759.315
98.000

118.353
1.752.604
95.549

100,0
99,6
97,4

104.400
29.000

ñ 6.400
8.176

98.000
37.176

95.549
35.411

97,4
95,2

29.000

8.176

37.176

35.411

95,2
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ß
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Nazwa

8613 Zasi≥ki i pomoc w naturze
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
8615 Terenowe Oúrodki Pomocy Spo≥ecznej
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
8617 Zasi≥ki rodzinne i pielÍgnacyjne
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
8695 Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
91
ADMINISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA
9142 UrzÍdy WojewÛdzkie
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
93
BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE
9317 Obrona cywilna
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
99
URZ DY NACZELNYCH ORGAN”W W£ADZY,
KONTROLI I S•DOWNICTWA
9911 UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy i kontroli
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
88
Dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
OG”£EM DOCHODY

Poz. 2486

na
1.01.2000

Plan dochodÛw
ZwiÍkszenia
Na
Zmniejszenia 31.12.2000

Wykonanie

%

1.313.700

51.800

1.365.500

1.365.500

100,0

1.313.700
157.000

51.800
ñ

1.365.500
157.000

1.365.500
157.000

100,0
100,0

157.000
56.000

ñ
ñ 28.155

157.000
27.845

157.000
26.973

100,0
96,8

56.000
ñ

ñ 28.155
73.794

27.845
73.794

26.973
72.171

96,8
97,8

73.794
107.800
107.800

73.794
ñ
ñ

72.171
107.800
107.800

97,8
107.800 100,00
107.800 100,0

107.800
700
700

ñ
100
100

107.800
800
800

107.800
800
800

100,0
100,0
100,0

700

100

800

800

100,0

2.388
2.388

21.661
ñ

24.049
2.388

24.049 100,00
2.388 100,0

2.388
ñ

ñ
21.661

2.388
21.661

2.388
21.661

100,0
100,0

ñ

21.661

21.661

21.661

100,0

1.770.988

239.329

2.010.317

2.003.606

99,6
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WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2000 ROK

Dz.

Nazwa dzia≥u

na
1.01.2000

Plan dochodÛw
ZwiÍkszenia
Na
Zmniejszenia 31.12.2000

Wykonanie

%

40 ROLNICTWO

221.600

32.000

253.600

253.542

99,9

45 LEåNICTWO

10.000

ñ

10.000

9.997

99,9

150.000
913.000

14.000
452.734

164.000
1.365.734

160.894
1.361.105

98,1
99,6

272.800
8.082.000
751.000
410.000
2.719.600
745.000
4.200
2.864.361
700
832.761
420.000

29.200
343.579
82.232
30.000
210.087
269.930
4.473
109.075
7.100
1.304
ñ 420.000

302.000
8.425.579
833.232
440.000
2.929.687
1.014.930
8.673
2.973.436
7.800
834.065
ñ

299.918
8.400.256
831.304
435.809
2.922.076
1.014.431
8.673
2.951.092
7.800
833.182
ñ

99,3
99,6
99,7
99,0
99,7
99,9
100,0
99,2
100,0
99,8
ñ

2.388

21.661

24.049

24.049

100,0

50 TRANSPORT
70 GOSPODARKA KOMUNALNA
74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE
US£UGI KOMUNALNE
79 OåWIATA I WYCHOWANIE
83 KULTURA I SZTUKA
85 OCHRONA ZDROWIA
86 OPIEKA SPO£ECZNA
87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
89 R”ØNA DZIA£ALNOå∆
91 ADMINISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA
93 BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE
94 FINANSE
97 R”ØNE ROZLICZENIA
99 URZ DY NACZELNYCH ORGAN”W W£ADZY,
KONTROLI I S•DOWNICTWA
OG”£EM WYDATKI

18.399.410

1.187.375

19.586.785 19.514.128

99,6
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SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDØETU MIASTA I GMINY
MI DZYCH”D ZA 2000 ROK
Zgodnie z przepisami o samorzπdzie gminnym oraz o finansach
publicznych Zarzπd Miejski zobowiπzany jest przed≥oøyÊ Radzie
Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie ze
swej dzia≥alnoúci finansowej za rok 2000.
Uchwalony na 2000 rok budøet po stronie dochodÛw zamknπ≥
siÍ kwotπ 19.654.410 z≥.
Na przestrzeni roku wprowadzono nastÍpujπce zmiany w planie
dochodÛw:
1. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa
na realizacje zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminom w kwocie 341.802 z≥ w tym:
ñ Gospodarka Komunalna
118.353 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna
200.715 z≥
ñ RÛøna dzia≥alnoúÊ
973 z≥
ñ BezpieczeÒstwo publiczne
100 z≥
ñ UrzÍdy Naczelnych OrganÛw W≥adzy, Kontroli i Sadownictwa
21.661 z≥
2. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa
na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
zleconych gminom w kwocie
101.500 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna
101.500 z≥
3. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa
na zadania bieøπce realizowane przez gminÍ na podstawie
porozumieÒ z organami administracji rzπdowej w kwocie
62.000 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna
62.000 z≥
4. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa
na dofinansowanie w≥asnych zadaÒ bieøπcych gmin
174.752 z≥
ñ Oúwiata i Wychowanie
148.752 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna
26.000 z≥
5. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa na
dofinansowanie w≥asnych zadaÒ bieøπcych gmin
127 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna (dodatki mieszkaniowe)
127 z≥
6. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej na zadania bieøπce
realizowane na podstawie porozumieÒ miÍdzy jednostkami
samorzπdu terytorialnego ñ 14.000 z≥ w tym:
ñ Transport Starostwo Powiatowe
14.000 z≥
7. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej na inwestycje realizowane na podstawie porozumieÒ miedzy jednostkami samorzπdu terytorialnego
121.681 z≥
ñ Gospodarka Komunalna i Starostwo Powiatowe
111.681 z≥
ñ Kultura (Starostwo Powiatowe)
10.000 z≥
8. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych
na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych
11.160 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna (Fundusz kombatancki)
11.160 z≥
9. ZwiÍkszenie dotacji z funduszy celowych na realizacje inwestycji
150.000 z≥
ñ Gospodarka Komunalna (WFOåiGW w Poznaniu)
150.000 z≥
10. ZwiÍkszenie úrodkÛw na dofinansowanie w≥asnych zadaÒ
inwestycji gmin ze ürÛde≥ pozabudøetowych
29.000 z≥
ñ Rolnictwo (Akademia Rolnicza w Poznaniu) 29.000 z≥

Poz. 2486

11. ZwiÍkszenie z tytu≥u ponadplanowych dochodÛw w≥asnych
198.700 z≥
ñ Dochody od osÛb prawnych, od osÛb fizycznych i od
innych jednostek nie posiadajπcych osobowoúci prawnej
98.700 z≥
ñ Administracja paÒstwowa i samorzπdowa za zezwolenia
na sprzedaø napojÛw alkoholowych
30.000 z≥
ñ Finanse (odsetki od úrodkÛw na rachunkach bankowych)
70.000 z≥
12. ZwiÍkszenie z tytu≥u rozliczenia úrodkÛw inwestycyjnych z lat
ubieg≥ych w kwocie
88.855 z≥
ñ Gospodarka Komunalna
88.855 z≥
13. ZwiÍkszenie subwencji ogÛlnej z budøetu paÒstwa
227.455 z≥
ñ CzÍúÊ rekompensujπca subwencji ogÛlnej z tytu≥u ustawowych ulg i zwolnieÒ w podatku rolnym, leúnym oraz
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo≥ecznej oraz zatrudnieniem osÛb niepe≥nosprawnych
227.455 z≥
14. Zmniejszenie subwencji ogÛlnej z budøetu paÒstwa w kwocie
203.066 z≥ w tym:
ñ CzÍúÊ oúwiatowa
202.833 z≥
ñ CzÍúÊ podstawowa
233 z≥
15. Zmniejszenie dochodÛw z tytu≥u udzia≥u gmin w podatkach
stanowiπcych dochÛd budøetu paÒstwa
84.907 z≥
ñ Podatek dochodowy od osÛb fizycznych
84.907 z≥
Po powyøszych zmianach plan strony dochodowej budøetu na
koniec wynosi≥ 20.560.215 z≥ Na przestrzeni 2000 roku wprowadzono nastÍpujπce zmiany w planie wydatkÛw:
1. ZwiÍkszenie dotacji celowej na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminom o kwotÍ
341.802 z≥ przeznaczajπc na:
ñ Gospodarka Komunalna (koszt oúwietlenia drÛg wojew.
i powiat.)
118.353 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna
200.715 z≥
ñ RÛøna dzia≥alnoúÊ
973 z≥
ñ BezpieczeÒstwo publiczne (koszty obrony cywilnej) 100 z≥
ñ UrzÍdy Naczelnych OrganÛw W≥adzy, Kontroli i Sπdownictwa
21.661 z≥
2. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa
na realizacje zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminom
101.500 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna
101.500 z≥
ñ Domy pomocy spo≥ecznej
6.400 z≥
ñ Zasi≥ki i pomoc w naturze
66.800 z≥
ñ Zasi≥ki rodzinne i pielÍgnacyjne
28.300 z≥
3. Zmniejszenie dotacji celowej na zdania bieøπce realizowane
przez gminÍ na podstawie porozumieÒ z organami administracji rzπdowej o kwotÍ
62.000 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna finansowane dotychczas sk≥adki na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajπce úwiadczenia
z pomocy spo≥ecznej na podstawie porozumieÒ z organami
administracji rzπdowej, aktualnie realizowane sπ jako zadania zlecone gminie
62.000 z≥
4. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa
na dofinansowanie w≥asnych zadaÒ bieøπcych gmin
174.752 z≥
ñ Oúwiata i Wychowanie
148.752 z≥
w tym:
Szko≥y podstawowe
87.482 z≥
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Gimnazja
1.300 z≥
Internaty i stypendia dla uczniÛw
11.100 z≥
Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ ñ odpisy na zak≥ad. fund. úwiad. socjalnych dla nauczycieli i emerytÛw
48.870 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna
26.000 z≥
w tym:
Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
26.000 z≥
5. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa
na dofinansowanie w≥asnych zadaÒ bieøπcych gmin dotyczy
ñ Opieka Spo≥eczna (dodatki mieszkaniowe)
127 z≥
6. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej na zadania celowe
realizowane na podstawie porozumieÒ miÍdzy jednostkami
samorzπdu terytorialnego w kwocie
14.000 z≥
ñ Transport (utrzymanie drÛg powiatowych)
14.000 z≥
7. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej na inwestycje realizowane na podstawie porozumieÒ miÍdzy jednostkami samorzπdu terytorialnego
121.681 z≥
ñ Gospodarka Komunalna (Starostwo Powiatowe ñ z przeznaczeniem na budowÍ Zak≥adu Utylizacji OdpadÛw w Mnichach
111.681 z≥
ñ Kultura (Starostwo Powiatowe ñ dla biblioteki na zakup
oprogramowania komputerowego)
10.000 z≥
8. ZwiÍkszenie dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych
na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych
11.160 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna (na pomoc kombatantom z terenu
gminy MiÍdzychÛd)
11.160 z≥
9. ZwiÍkszenie dotacji z funduszy celowych na realizacje inwestycji
150.000 z≥
ñ Gospodarka Komunalna otrzymana dotacja z WFOåiGW
przeznaczajπc na realizacjÍ przedsiÍwziÍcia ìBudowa
kot≥owni zasilanej gazem GZ ñ 50î i pod≥πczenie obiektÛw
komunalnych
150.000 z≥
10. ZwiÍkszenie úrodkÛw na dofinansowanie w≥asnych zadaÒ
inwestycyjnych gmin ze ürÛde≥ pozabudøetowych
29.000 z≥
ñ Rolnictwo (Akademia Rolnicza w Poznaniu na dofinansowanie doprowadzenia wody do wsi Muchocin z przeznaczeniem na zakup materia≥Ûw do budowy sieci wodociπgowej zasilajπcπ wieú Muchocin ze stacji uzdatniania wody
MiÍdzychÛd
29.000 z≥
11. ZwiÍkszenie z tytu≥u ponadplanowych dochodÛw w≥asnych
198.700 z≥
ñ Gospodarka Komunalna dofinansowanie oúwietlenia ulicznego na drogach, dla ktÛrych gmina nie jest zarzπdcπ
w wysokoúci
23.700 z≥
ñ Oúwiata i Wychowanie ñ dofinansowanie kosztÛw wdroøenia podwyøek p≥ac wynikajπcych z wprowadzenia znowelizowanπ karta nauczyciela w wysokoúci 85.000 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna ñ zwiÍkszenia dokonano na wyp≥atÍ dodatkÛw mieszkaniowych ze wzglÍdu na umniejszenie dotacji od Wojewody przeznaczonej na w/w cel 30.000 z≥
ñ Ochrona zdrowia ñ przeciwdzia≥anie alkoholizmowi
30.000 z≥
ñ Administracja paÒstwowa i samorzπdowa ñ pokrycie kosztÛw zwiπzanych z wykonaniem elewacji na budynku UMiG
30.000 z≥
12. ZwiÍkszenie z tytu≥u rozliczenia úrodkÛw inwestycyjnych z lat
ubieg≥ych ñ 88.855 z≥ przeznaczono na nastÍpujπce zadania:

ñ
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Gospodarka mieszkaniowa ñ opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta
MiÍdzychÛd
2.200 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna ñ dofinansowano ze úrodkÛw w≥asnych z powodu braku úrodkÛw do wysokoúci ustalonego
planu w zadaniach zleconych
5.839 z≥
ñ Kultura fizyczna i sport ñ budowa hali sportowej w MiÍdzychodzie
77.000 z≥
ñ Administracja paÒstwowa i samorzπdowa ñ na realizacjÍ
bieøπcych wydatkÛw
2.512 z≥
ñ Finanse ñ zwiÍksza siÍ ≥. tyt. uregulowania odsetek od
kredytÛw i poøyczek
1.304 z≥
13. ZwiÍkszenie subwencji ogÛlnej z budøetu paÒstwa
227.455 z≥
ñ Gospodarka Mieszkaniowa budowa kot≥owni w £owyniu
dla budynku komunalnego
50.000 z≥
ñ Oúwiata i wychowanie
127.660 z≥
Szko≥a Podstawowa Nr 1
10.000 z≥
Szko≥a Podstawowa Nr 2
10.000 z≥
Przedszkola ñ podwyøki p≥ac nauczycieli zgodnie z nowelizacja karty nauczyciela
107.660 z≥
ñ Kultura i sztuka
5.970 z≥
Muzeum z przeznaczeniem na zorganizowanie Regionalnego II OgÛlnopolskiego Plenum Malarskiego ñ Mierzyn
2000
4.000 z≥
Dom kultury ñ na obchody 80-lecia chÛru ìLutniî w MiÍdzychodzie
1.979 z≥
ñ Opieka Spo≥eczna (oúrodek pomocy spo≥ecznej na dofinansowanie wynagrodzeÒ i pochodnych)
20.000 z≥
ñ Administracja paÒstwowa i samorzπdowa ñ dofinansowanie do modernizacji sieci komputerowej i telefonicznej
w UMiG
16.825 z≥
ñ BezpieczeÒstwo publiczne ñ zakup samochodu policyjnego
zgodnie z zawartym porozumieniem miÍdzy Starostwem
Powiatowym a UMiG
7.000 z≥
14. Zmniejszenie subwencji ogÛlnej ñ CzÍúÊ oúwiatowa
202.833 z≥
ñ Oúwiata i wychowanie
Szko≥y podstawowe
150.124 z≥
Gimnazja
32.521 z≥
åwietlice dla uczniÛw i wychowankÛw
20.188 z≥
Zmianπ budøetu w 2000 roku by≥o rÛwnieø wprowadzenie
przychodÛw w wysokoúci 281.570 z≥, ktÛre zosta≥y przeznaczone
na pokrycie niedoboru wynikajπcego ze zmniejszenia dochodÛw
tj. 85.140 z≥, a pozosta≥a kwotÍ przeznaczono na zwiÍkszenie
wydatkÛw majπtkowych ñ budowa hali sportowej w wysokoúci
196.430 z≥.
Rozdysponowanie rezerwy budøetowej ñ na podstawie Uchwa≥y
Rady Miejskiej Nr XX/135/2000 z dnia 30.05.2000 r. dokonano przeniesieÒ wydatkÛw w kwocie 35.000 z≥ z rezerwy celowej
przeznaczajπc na promocjÍ gminy. Uchwa≥π Nr XXIV/50/2000
Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2000 r. dokonano podzia≥u
rezerwy celowej w wysokoúci 200.000 z≥ przeznaczajπc na:
dofinansowanie inwestycji w dziale Gospodarka Komunalna w wysokoúci 50.000 z≥ ñ budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja nawierzchni ul. B. Chrobrego, zwiÍkszenie dotacji dla
instytucji kultury w wysokoúci 40.000 z≥ z przeznaczeniem na
remont dachu i rynien w MDK, úwietlice i kluby ñ 10.000 z≥ na
wykonanie zaplecza sanitarnego w úwietlicy w Mierzynie, malo-
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wanie úwietlicy w Mokrzcu oraz na zakup opa≥u dla úwietlic na
terenie gminy. ZwiÍkszono årodki finansowe rÛwnieø na wynagrodzenie za sprzπtanie úwietlicy Mnichy. Na dodatki mieszkaniowe w dziale Opieka Spo≥eczna przeznaczono kwotÍ 80.000 z≥
na IV kw.2000 r. Na wyp≥aty diet radnych zgodnie z podjÍtπ
Uchwa≥π Rady Miejskiej przeznaczono 10.250 z≥ W dziale Administracja paÒstwowa i samorzπdowa na dofinansowanie remontÛw przeprowadzanych w budynku UrzÍdu w wysokoúci 9.750 z≥
Na podstawie Uchwa≥y Nr XXV/154/2000 Rady Miejskiej z dnia
20 grudnia 2000 r. dokonano podzia≥u rezerwy ogÛlnej i celowej
w wysokoúci 185.000 z≥ przeznaczajπc na pokrycie niedoboru
wystÍpujπcego w Oúwiacie z tytu≥u skutkÛw wdroøenia podwyøek
p≥ac wynikajπcych ze zmiany karty nauczyciela.
Plan wydatkÛw po zmianach na koniec roku wynosi≥ 19.586.785 z≥.
W ciπgu roku by≥y rÛwnieø dokonywane przeniesienia miÍdzy
dzia≥ami, rozdzia≥ami i paragrafami po pozytywnej opinii komisji
budøetu i rozwoju.

WYKONANIE DOCHOD”W BUDØETOWYCH
Dochody budøetowe wykonano w 99,6%. Plan i wykonanie
dochodÛw budøetowych wg dzia≥Ûw, rozdzia≥Ûw i paragrafÛw
przedstawiajπ za≥πczone tabele zgodnie zobowiπzujπcymi
przepisami prawnymi.
ROLNICTWO ñ dochody z tytu≥u prowizji za sprzedanπ wodÍ z wodociπgÛw wiejskich od Zak≥adu Us≥ug Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie. Prowizja 7% wartoúci sprzedanej wody zosta≥a
rozliczona i uregulowana. ZwiÍkszenie wykonania dochodÛw
zosta≥o spowodowane wyøszymi niø planowano wp≥ywami z tytu≥u wiÍkszego zuøycia wody. W tej pozycji sπ rÛwnieø dochody
uzyskane z prowizji Agencji W≥asnoúci Rolnej Skarbu PaÒstwa.
Dotacje na inwestycje ze ürÛde≥ pozabudøetowych ñ w zwiπzku
z planowanym przejÍciem wodociπgu wiejskiego Muchocin w
2001 roku, Akademia Rolnicza w Poznaniu, na mocy podpisanego porozumienia przekaza≥a 29.000 z≥ z przeznaczeniem na
budowÍ sieci wodociπgowej, tranzytowej z MiÍdzychodu do
Muchocina.
LEåNICTWO ñ Ko≥a £owieckie p≥acπ czynsz z tytu≥u dzierøawy
obwodÛw ≥owieckich do Nadleúnictwa, (jeøeli wiÍkszπ czÍúÊ
obwodu stanowiπ lasy), lub do Starostwa Powiatowego (jeøeli
wiÍkszπ czÍúÊ stanowiπ uøytki rolne). Nadleúnictwo i Starosta
przekazujπ do gminy op≥atÍ wynikajπcπ z powierzchni wydzierøawionych przez ko≥a ≥owieckie, po≥oøonych na I terenie naszej
gminy. W 2000 roku nastπpi≥a zmiana terminu p≥atnoúci i p≥atnoúÊ ostatniej raty jest do 31 marca roku nastÍpnego. Stπd
planowane dochody nie wykonano w 100%. Wp≥ywy ze sprzedaøy drewna ñ w 2000 roku zosta≥a wykonana trzebieø olchy
w lesie gminnym w miejscowoúci DziÍcielin. Pozyskano 100 m3
drewna olchowego, ktÛre zosta≥o sprzedane do tartaku w Dormowie oraz 95 m3 drewna olchowego opa≥owego, ktÛre zosta≥o
sprzedane okolicznej ludnoúci.
TRANSPORT ñ Starostwo Powiatowe przyzna≥o dla gminy úrodki
finansowe w wysokoúci 14.000 z≥ z przeznaczeniem na utrzymanie drÛg powiatowych.
GOSPODARKA KOMUNALNA ñ Starostwo Powiatowe w MiÍdzychodzie przekaza≥o 111.681 z≥ na podstawie porozumienia na
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opracowanie dokumentacji budowy Zak≥adu Utylizacji OdpadÛw
Komunalnych. W roku 2000 wystπpi≥ znaczny wzrost dochodÛw
w pozycji rÛøne op≥aty ñ zajÍcie pasa drogowego w stosunku
do zak≥adanego planu. Nastπpi≥o to z uwagi na realizacjÍ trzech
znacznych zadaÒ inwestycji prowadzonych przez inwestorÛw
prywatnych oraz jednostki prowadzπce dzia≥alnoúÊ w obrÍbie
drÛg gminnych. Czasookres prowadzenia robÛt oraz iloúÊ wbudowywanej infrastruktury technicznej mia≥y znaczπcy wp≥yw na
wysokoúÊ naliczonych op≥at za zajÍcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ORAZ NIEMATERIALNE US£UGI

KOMUNALNE ñ gospodarka gruntami i nieruchomoúciami ñ
dochody z dzierøawy stanowiπ: dochody z dzierøawy pomieszczeÒ, gruntÛw i garaøy stanowiπcych mienie komunalne (min. po
przejÍtych przedsiÍbiorstwach) Dochody z dzierøawy gruntÛw na
cele handlowo ñ us≥ugowe oraz inne np. magazynowo ñ sk≥adowe, jak rÛwnieø na cele garaøowe i dzierøawy gruntu pod tablice
og≥oszeniowo ñ reklamowe i inne. Dochody z dzierøawy pomieszczeÒ hali produkcyjnej po b.POM-ie (za okres I pÛ≥rocza, poniewaø w miesiπcu lipcu nastπpi≥a sprzedaø) oraz dzierøawa ìBufetuî
w budynku urzÍdu i za pomieszczenia zajmowane przez Urzπd
Skarbowy. Nie wykonanie zaplanowanych dochodÛw z dzierøaw
nastπpi≥o szczegÛlnie z uwagi na przesuniÍcie terminu p≥atnoúci
czynszu za IV kwarta≥ realizowanego przez MiÍdzychodzkie
PrzedsiÍbiorstwo Energetyki Cieplnej SpÛ≥ka z o.o. za zajmowane
pomieszczenia kot≥owni oraz uøytkowanie urzπdzeÒ stanowiπcych w≥asnoúÊ gminy. Od≥oøona zosta≥a na rok 2001 naleønoúÊ
w kwocie 32.500 z≥ Dokonanie takiej wp≥aty w roku 2000 da≥oby
wykonanie dochodÛw z dzierøaw.
Wp≥ywy ze sprzedaøy wyrobÛw i sk≥adnikÛw majπtkowych to:
Op≥aty za przekszta≥cenie prawa uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci od osÛb fizycznych zgodnie z ustawπ z dnia
4.09.1997 r.(naliczone 13 osobom zgodnie z wydanymi decyzjami) znacznπ kwotÍ stanowiπ op≥aty sp≥acane w ratach naliczone zgodnie z wydanymi decyzjami dotyczπce przekszta≥cenia
prawa uøytkowania osobom, ktÛre posiada≥y krÛtki okres tego
prawa (do 5 lat). Znaczπce dochody stanowiπ wp≥ywy ze sprzedaøy lokali mieszkalnych, na terenie MiÍdzychodu i gminy w roku
2000 dokonano sprzedaøy 69 lokali mieszkalnych (w tym w budynku gminnym we wsi Mokrzec oraz w budynku poszkolnym
w Kamionnie). Raty za sprzedane wczeúniej lokale mieszkalne
i budynki stanowiπ kwotÍ 144.268 z≥ (znaczne kwoty stanowiπ
tu raty za lokale w budynku przy ul. Polnej w MiÍdzychodzie oraz
za lokal mieszkalny sprzedany w budynku przejÍtym od ZOZ-u
w £owyniu). Dochody ze sprzedaøy nieruchomoúci zabudowanych i niezabudowanych stanowiπcych w≥asnoúÊ komunalnπ na
kwotÍ 438.712 z≥ to: sprzedaø nieruchomoúci zabudowanych
w MiÍdzychodzie (po b. PROKOM-ie) dzia≥ka 134/9 zabudowana
budynkiem stolarni, dzia≥ka 134/28 zabudowana budynkiem
hali, sprzedaø gruntu zabudowana budynkiem po b.POM-ie,
sprzedaø nieruchomoúci zabudowanej (dzia≥ka 193/10) po≥oøonej
w Zatomiu Nowym. Pozosta≥e dochody to sprzedaø gruntu w przetargu ul. Soko≥a dz. 487, dz. po≥oøona na Bielsku dz. 528 oraz
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przy ul.Gorzyckiej dz. 1518/7, oraz sprzedaø gruntÛw w celu
poprawienia warunkÛw w≥asnych nieruchomoúci czyli na tzw.
uzupe≥nienie, sprzedaø gruntÛw zabudowanych garaøami stanowiπcymi nak≥ady w≥asne. DochÛd stanowi tu rÛwnieø sprzedaø
urzπdzeÒ po zlikwidowanych przedsiÍbiorstwach (suwnice) i sprzedaø wiaty (po b. PREFABET) oraz sprzedaø autobusu dokonana
przez ZOEiAO.
RÛøne op≥aty ñ to ustawowe op≥aty wieczystego uøytkowania od
osÛb fizycznych i innych jednostek, zak≥adÛw, spÛ≥dzielni uw≥aszczonych w poprzednich latach, szczegÛlnie na terenie Oúrodka
Wypoczynkowego w Mierzynie, ktÛre uiszczajπ op≥aty w wysokoúci 6% ceny gruntu, co jest znaczπce w porÛwnaniu do op≥at
wieczystego uøytkowania w wys. 1% czy 3% (cele mieszkaniowe
i inne). W dochodach tych istniejπ rÛwnieø tzw. ìkaryî tj. I op≥aty
wieczystego uøytkowania w wysokoúci 25% ceny gruntu w stosunku do uw≥aszczonych jednostek spÛ≥dzielczych takich jak:
Produkcyjno ñ Us≥ugowa SpÛ≥dzielnia Pracy w Szamotu≥ach,
Dziewiarska SpÛ≥dzielnia Pracy w MiÍdzychodzie (przy zakupie
gruntu zwolnione z op≥aty zgodnie z ustawπ o Gospodarce
Nieruchomoúciami) ñ za sprzedaø gruntÛw lub czÍúci gruntÛw
na rzecz osÛb fizycznych w okresie 10 lat od ustanowienia
wieczystego uøytkowania.
OåWIATA I WYCHOWANIE ñ w szko≥ach podstawowych planowane dochody z tytu≥u dzierøaw i czynszÛw mieszkaÒ zlokalizowanych w budynkach szkolnych w 2000 roku zosta≥y wykonane
w kwocie 42.707 z≥ co stanowi 106,5%. W przedszkolach
planowane dochody z tytu≥u op≥at sta≥ych za úwiadczenia
udzielane przez przedszkola oraz z tytu≥u czynszu mieszkaÒ
zlokalizowanych w przedszkolach zosta≥y wykonane w kwocie
220.527 z≥ co stanowi 95,0%.
OCHRONA ZDROWIA ñ Ø≥obek ñ planowane dochody z tytu≥u
op≥at sta≥ych za úwiadczenia udzielane przez Ø≥obek zosta≥y
wykonane w kwocie 21.132 z≥ co stanowi 117,4%.
R”ØNA DZIALALNOå∆ ñ Straø Miejska ñ plan dochodÛw z mandatÛw karnych wykonano w 76,6% i choÊ ogÛ≥em na≥oøono ich
103 na ≥πcznπ kwotÍ 6.470 z≥ to fakt, øe wiÍkszoúÊ z nich
stanowiπ mandaty kredytowane powoduje doúÊ znaczne przesuniÍcie w czasie od ukarania do wp≥aty na konto gminy. W zwiπzku
z tym w bieøπcym roku podjÍto dzia≥ania majπce na celu poprawÍ
sytuacji w tym zakresie.
DOCHODY OD OS”B PRAWNYCH, OD OS”B FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ•CYCH OSOBOWOåCI
PRAWNEJ ñ podatek leúny ñ nie wykonanie planu podatku
leúnego wp≥ynÍ≥o zastosowanie przez organ podatkowy ulgi w
sp≥acie zobowiπzania w podatku leúnym w postaci umorzenia
zaleg≥oúci piπtej raty tego podatku za rok 2000. Tutejszy organ
uzna≥ wniosek zainteresowanego za w pe≥ni uzasadniony i wychodzπc naprzeciw interesowi publicznemu zgodnie z art. 67
Ordynacji podatkowej podjπ≥ decyzjÍ o zastosowaniu ulgi.
Podatek rolny ñ od osÛb fizycznych jest spowodowane stale
pogarszajπcπ siÍ sytuacjπ w rolnictwie. Rok ubieg≥y by≥ szczegÛlnie
nie korzystny, gdyø dochody rolnikÛw uszczuplone na skutek utrzymujπcej siÍ z≥ej koniunktury zosta≥y dodatkowo pomniejszone
wystπpieniem suszy. Udzia≥y w podatkach stanowiπcych dochÛd
budøetu paÒstwa zosta≥y zrealizowane w 2000 r. poniøej kwoty
ustalonej przez Ministerstwo FinansÛw. G≥Ûwnπ przyczynπ tego
stanu jest niska realizacja podatku dochodowego od osÛb
fizycznych. Pozosta≥e pozycje w wykonaniu dochodÛw nie budzπ
wiÍkszych zastrzeøeÒ.
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WYKONANIE WYDATK”W BUDØETOWYCH
ROLNICTWO ñ konserwacji urzπdzeÒ melioracyjnych ñ W 2000 roku
przeprowadzono konserwacjÍ urzπdzeÒ melioracyjnych w miejscowoúciach: Bielsko, Kolno, Kamionna, Polanka, Nowy Zatom, Stary
Zatom oraz Mokrzec. Prace konserwacyjne wykonywa≥a Gminna
SpÛ≥ka Wodna w MiÍdzychodzie. Wykonano prace melioracyjne
na 70050 m rowÛw melioracyjnych. Budowa wodociπgu Lewice
ñ w miesiπcu czerwcu zosta≥y zakoÒczone prace budowlane i przystπpiono do rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody.
W dniu 27 wrzeúnia odby≥ siÍ odbiÛr techniczny, po ktÛrym wodociπg zosta≥ przekazany do eksploatacji. BudowÍ rozpoczÍto w miesiπcu wrzeúniu 1998 roku. W tym czasie wykonano budynek stacji
uzdatniania oraz przy≥πcze energetyczne. W 1999 roku rozpoczÍto
budowÍ sieci tranzytowo ñ rozdzielczych oraz przy≥πczy do budynku.
W roku 2000 wykonano czÍúÊ technologicznπ stacji uzdatniania
wody oraz zakoÒczono budowÍ sieci wodociπgowej i przy≥πczy. Do
wodociπgu zosta≥y pod≥πczone wszystkie budynki mieszkalne (z wyjπtkiem jednego, ktÛrego w≥aúciciel nie wyrazi≥ zgody) oraz budynki
uøytecznoúci publicznej.
Budowa Punktu zlewnego oczyszczalni Radgoszcz ñ planowana
inwestycja pozwoli na pe≥ne wykorzystanie oczyszczalni w Radgoszczy poprzez umoøliwienie odbioru úciekÛw z pobliskich
miejscowoúci. Planowane rozpoczÍcie budowy mia≥o nastπpiÊ
w miesiπcu wrzeúniu 2000 roku. Jednakøe z powodu opracowania
koncepcji gospodarki úciekowej gminy przystπpiono do zmiany
dokumentacji dostosowujπc jπ do koncepcji. Dlatego termin
uzyskania pozwolenia na budowÍ zosta≥ przesuniÍty i budowa
rozpocznie siÍ wiosna 2001 r. W 2000 roku wykonano rÛwnieø
dokumentacjÍ dwÛch operatÛw wodno ñ prawnych i uzyskano
wszelkie pozwolenia wodno ñ prawne dla oczyszczalni Radgoszcz.
Modernizacja Stacji wodociπgowej Radgoszcz ñ modernizacja
stacji polegaÊ bÍdzie na wykonaniu 3 zbiornikÛw o pojemnoúci
50 m3, drugiego stopnia pompowania z systemem sta≥ego
ciúnienia wody oraz na modernizacji budynku. Pozwoli to na
planowanπ rozbudowÍ sieci wodociπgowej i zasilanie w wodÍ
wsi: Radgoszcz, Kaplin, Mokrzec, Zatom Nowy i Mierzyn. BudowÍ
rozpoczÍto w miesiπcu Wrzeúniu 2000 roku. Wykonano modernizacjÍ ujÍcia wody wraz z zasilaniem energetycznym studni,
oraz zgromadzono na placu budowy 3 zbiorniki stalowe po 50 mJ.
W listopadzie og≥oszono przetarg na budowÍ. 21 grudnia otworzono oferty (wp≥ynÍ≥o 9 ofert). Na poczπtku 2001 roku zostanie
wybrany wykonawca zadania.
Rozbudowa wodociπgu £owyÒ ñ budowÍ prowadzono przy
wspÛ≥udziale mieszkaÒcÛw wsi. Zosta≥a zakoÒczona w miesiπcu
czerwcu i przekazana do eksploatacji. Wykonano sieÊ rozdzielczπ
PCV 90 mm o d≥ugoúci 1065 mb na ulicy S≥onecznej i Grzybowej oraz przy≥πcza wodociπgowe PE 50 mm i PE 32 mm o ≥πcznej d≥ugoúci 570 mb.
Modernizacja ñ budowa wodociπgu Mnichy ñ praktycznie budowa
nowego wodociπgu wiejskiego, ktÛry mia≥ byÊ przyjÍty w miesiπcu sierpniu od Agencji W≥asnoúci Rolnej Skarbu PaÒstwa w Poznaniu. Do dnia dzisiejszego z przyczyn formalnych nie zosta≥ przejÍty. W czerwcu wykonano dokumentacjÍ technicznπ, a w lipcu
wystπpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia
na budowÍ. Uzyskanie pozwolenia na budowÍ przed≥uøa≥o siÍ
z powodu opinii Konserwatora ZabytkÛw Archeologicznych. W li-
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stopadzie og≥oszono przetarg na budowÍ. 21 grudnia otworzono
oferty (wp≥ynÍ≥o 9 ofert). Na poczπtku 2001 roku zostanie
wybrany wykonawca zadania. Planuje siÍ wykonaÊ nowπ sieÊ
rozdzielczπ oraz nowe przy≥πcza do budynkÛw zasilane ze stacji
uzdatniania wody w G≥aøewie. RozpoczÍcie budowy ñ wiosna
2001 r., zakoÒczenie ñ 30 listopada 2001 r.
Budowa sieci wodociπgowej MiÍdzychÛd ñ Muchocin ñ wykonano
dokumentacjÍ technicznπ budowy sieci tranzytowej z MiÍdzychodu do Muchocina. Wodociπg wiejski bÍdzie zasilany w wodÍ
z MiÍdzychodu. Zakupiono materia≥y potrzebne do wykonania
zadania. Planowane prace wykonano w 100%. Budowa realizowana przez ZGKiM zostanie zakoÒczona w 2001 r. Pomoc
finansowa ñ przyznano pomoc finansowπ dla rolnika, ktÛrego
gospodarstwo uleg≥o spalenia od uderzenia pioruna. Pomoc
zosta≥a wykorzystana na zakup materia≥Ûw budowlanych.
LEåNICTWO ñ prace pielÍgnacyjne w lasach gminnych ñ W 2000 roku zosta≥y wykonane prace pielÍgnacyjne w lasach gminnych, we
wsi £owyÒ oraz trzebieø olchy w miejscowoúci DziÍcielin. Pozyskano
100 mJ drewna olchowego, ktÛre zosta≥o sprzedane do tartaku
w Dormowie, oraz 95mJ drewna olchowego opa≥owego, ktÛre
zosta≥o sprzedane okolicznej ludnoúci.
TRANSPORT ñ w roku 2000 w zakresie modernizacji utrzymania
drÛg gminnych, gruntowych wykonano profilowanie, rÛwnanie
w/w drÛg, ktÛre wczeúniej by≥y zg≥oszone przez poszczegÛlnych
so≥tysÛw wsi. Zabezpieczone úrodki w budøecie na utrzymanie
drÛg pozwoli≥y wykonaÊ prace na najbardziej zniszczonych
drogach. OgÛ≥em wykonano podobnie jak w roku poprzednim
rÛwnania na ca 61 km drÛg. Roboty te wykona≥a firma drogowa
z Czerwonaka, wybrana w wyniku og≥oszonego przetargu nieograniczonego. Wykonano rÛwnieø remonty czπstkowe nawierzchni jezdni na odcinku drogi Mnichy-Mniszki-TuczÍpy.
Dokonano rÛwnieø remontu ulicy Nadbrzeønej, ul. Przemys≥owej
oraz odcinka ul. Strzeleckiej. W ramach utrzymania drÛg gminnych dokonano takøe ciÍÊ pielÍgnacyjnych drzew i krzewÛw przy
drogach gminnych Skrzydlewo-Dormowo oraz Bielsko-Prusin.
Razem na d≥ugoúci 1,5 km. Zgodnie z ustalonym planem
zakupiono i dokonano montaøu nowych wiat przystankowych,
ktÛre ustawiono w Gralewie, G≥aøewie, Lewicach, £owyniu ñ
2 szt., Mierzynie, Gorzycku Starym, Pi≥ce przy DPS. Pod wszystkie
wiaty przystankowe zosta≥y wykonane posadzki z kostki brukowej. Dokonano remontu gruntowego 2 przystankÛw murowanych w Gorzyniu, natomiast 2 przystanki przy drodze PoznaÒ ñ
GorzÛw zosta≥y odmalowane. Odnowiono rÛwnieø wiaty przystankowe w Wielowsi. Zakupiono nowe znaki drogowe, ktÛre
zamontowano na ulicach miasta i na terenie gminy. Wykonany
zosta≥ remont przepustu drogowego na drodze wewnÍtrznej
w Kolnie ko≥o gorzelni. Na podstawie zawartego porozumienia
ze Starostwem Powiatowym w MiÍdzychodzie otrzymaliúmy
úrodki finansowe w wysokoúci 14.000 z≥ na utrzymanie drÛg
powiatowych na terenie miasta. W ramach tej kwoty wykonywane by≥y prace dotyczπce utrzymania czystoúci na przedmiotowych ulicach.
GOSPODARKA KOMUNALNA ñ Zak≥ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w ramach zawartej rocznej umowy wykonywa≥
us≥ugi komunalne w zakresie: oczyszczania miasta, utrzymania
zieleni, kanalizacji deszczowej, konserwacji i drobnych remontÛw ulic i placÛw oraz szalet i studni publicznych. Czynnoúci te
wykonywane by≥y na bieøπco zgodnie z ustalonym harmonogramem. W ramach zieleni wykonane zosta≥y dodatkowe prace
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pielÍgnacyjne wokÛ≥ jeziora, gdzie poszerzono promenadÍ spacerowπ nad jeziorem oraz wykonano nowy mostek nad strumieniem. Zakupione zosta≥y nowe iluminacje úwietlne na okres
úwiπteczno ñ noworoczny, ktÛre zosta≥y zamontowane w centrum
miasta. Jak co roku znaczπce wydatki zwiπzane by≥y z oúwietleniem ulic na terenie miasta i gminy mimo refundacji kosztÛw
oúwietlenia drÛg wojewÛdzkich i powiatowych przez Urzπd
Wielkopolski w Poznaniu. Naleøy wyjaúniÊ, iø w IV kw. nie
otrzymaliúmy z UrzÍdu WojewÛdzkiego w Poznaniu úrodkÛw
finansowych w wysokoúci 40.922 z≥ na powyøszπ refundacjÍ
musieliúmy ze úrodkÛw w≥asnych uregulowaÊ w 100% faktury.W ramach konserwacji oúwietlenia ulicznego Zak≥ad Energetyczny wykona≥ dodatkowe punkty úwietlne i tak: £owyÒ ñ 1 szt.,
Kolno ñ 1 szt., Gorzycko Stare ñ 3 szt., Lewice ñ 1 szt., TuczÍpy
ñ 2 szt., Mnichy ñ 2 szt., MiÍdzychÛd ñ ul.Bagienna ñ 2 szt.,
ul. WyszyÒskiego ñ 1 szt., ul. Wioúlarska ñ 2szt., ul.Sikorskiego
ñ 3 szt.
Utrzymanie studni wiejskich ñ w miesiπcu czerwcu przeprowadzono kontrolÍ studni wiejskich na podstawie ktÛrej prowadzone
by≥y prace polegajπce na usuniÍciu drobnych usterek technicznych, na bieøπcym utrzymaniu w sprawnoúci technicznej oraz
dezynfekcji publicznych studni wiejskich w miejscowoúciach:
Kamionna, Zatom Stary, Radgoszcz, Kolno, Lewice, G≥aøewo,
Bielsko, Skrzydlewo, Dolmowo oraz Tuczepy.
Utrzymanie wysypisk wiejskich ñ w 1999 roku zamkniÍto kolejne
wysypiska na terenie naszej gminy. W roku 2000 pozosta≥o
wysypisko £owyÒ. Planowane w budøecie úrodki przeznaczone
zosta≥y na utrzymanie wiejskiego wysypiska w £owyniu oraz na
rozpoczÍciu prac rekultywacyjnych na zamkniÍtych wysypiskach
w miejscowoúciach: Zatom Nowy, Zatom Stary i Gralewo. Prace
rekultywacyjne bÍdπ kontynuowane i bÍdπ trwa≥y kilka lat.
Utrzymanie kπpielisk ñ w miesiπcu kwietniu zakoÒczono rozpoczÍty w 1999 roku remont pomostu nad jeziorem miejskim.
Wymieniono konstrukcjÍ drewnianπ oraz pod≥ogÍ pomostu po
lewej stronie plaøy. W roku 2001 naleøy rozpoczπÊ remont
drugiego pomostu. Pozosta≥e úrodki przeznaczone zosta≥y na
utrzymanie porzπdku i pojemnikÛw na odpady sta≥e nad jeziorami w Radgoszczy i Bielsku.
INWESTYCJE KOMUNALNE ñ w roku 2000 wykonany zosta≥
II etap zadania inwestycyjnego pn. ìBudowa kanalizacji deszczowej
i modernizacja nawierzchni na ulicy Chrobregoî. W ramach powyøszego zadania wykonano: kanalizacjÍ deszczowπ d≥ugoúci 346 mb,
7 studzienek rewizyjnych, 8 studzienek úciekowych oraz ustawiono
separator do podczyszczania wÛd opadowych substancji ropopochodnych i piasku. Zmodernizowano nawierzchniÍ likwidujπ p≥yty
betonowe. Obecnie nastÍpny odcinek o powierzchni 1560 m2
zyska≥ powierzchniÍ asfaltowπ. Wykonano rÛwnieø 415 m2 chodnikÛw i 317 m2 parkingÛw i wjazdÛw na posesjÍ z kostki brukowej.
Wykonany zosta≥ projekt na budowÍ dodatkowych punktÛw úwietlnych w Kamionnie oraz projekt iluminacji úwietlnej zabytkÛw na
terenie miasta tj. koúcio≥Ûw i budynku UrzÍdu. Budynek UrzÍdu
zosta≥ w koÒcu minionego roku juø podúwietlony. Dokonano
zakupu nowych, dodatkowych urzπdzeÒ zabawowych, ktÛre zosta≥y
zamontowane w Ogrodzie Jordanowskim i na placu przy ulicy
Czynu 600-Lecia. MÛwiπc o inwestycjach naleøy wspomnieÊ
o udziale gminy przy inwestycji powiatowej tj. modernizacji ul. Gorzyckiej w MiÍdzychodzie. Na realizacjÍ tej inwestycji Urzπd przekaza≥ w ca≥oúci materia≥ budowlany niezbÍdny do wykonania tych
robÛt w postaci kostki brukowej w iloúci 933 m2, krawÍønika
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1140 mb oraz obrzeøy chodnikowych 623 mb, RÛwnieø do naprawy
odcinka chodnika i wjazdu przy ul. Czynu 600-Lecia, ktÛre wykonywa≥o Starostwo Powiatowe, Urzπd przekaza≥ 76 m2 kostki brukowej oraz47mb krawÍønika.
Budowa Zak≥adu Utylizacji OdpadÛw ñ w miesiπcu lipcu 2000 roku
zosta≥a ukoÒczona dokumentacja budowy zak≥adu, ktÛra zosta≥a
przekazana do Starostwa Powiatowego w celu dokonania uzgodnieÒ przez Powiatowy ZespÛ≥ Uzgadniania Dokumentacji. NastÍpnie odby≥y siÍ dwie rozprawy wodno ñ prawne. Decyzja
wodno-prawna uprawomocni≥a siÍ 15 listopada, a w dniu 17 listopada wystπpiono o wydanie pozwolenia na budowÍ zak≥adu utylizacji odpadÛw. W miesiπcu listopadzie odby≥o siÍ kolejne
spotkanie gmin zainteresowanych budowπ Zak≥adu Utylizacji
(10 gmin) na ktÛrym postanowiono zmieniÊ formÍ finansowania
budowy dlatego jest konieczna zmiana uchwa≥ o przystπpieniu
do wspÛlnej budowy. W spotkaniu udzia≥ wziÍ≥y firmy zainteresowane udzia≥em w finansowaniu budowy Zak≥adu Utylizacji.
Uchwa≥y zosta≥y zmienione w miesiπcu grudniu 2000 roku. Podpisanie porozumienia miÍdzygminnego ustalono na dzieÒ 7 lutego
2001 roku.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE US£UGI KOMUNALNE
Ochrona przeciwpoøarowa ñ realizacja budøetu w dziale ochrona
przeciwpoøarowa w 2000 r. przebiega≥a zgodnie z za≥oøonym
planem wydatkÛw. Wszystkie jednostki OSP oraz pojazdy poøarnicze jak rÛwnieø jednostki MDP zosta≥y ubezpieczone w 2000 r.
od nastÍpstw nieszczÍúliwych wypadkÛw wydatkujπc kwotÍ
4.800 z≥ Zakupiono sprzÍt ochrony osobistej straøakÛw oraz
sprzÍt poøarniczy na ≥πcznπ kwotÍ 19.100 z≥ ñ 20 kpl. mundurÛw, 10 pÛ≥saperek, 200 mb wÍøa poøarniczego W ñ 52, 200 mb
wÍøa W ñ 75, pasy bojowe, 2 radiotelefony GM ñ 360 do
≥πcznoúci bezprzewodowej, 4 kpl. ubraÒ specjalnych UPS, 2 kurtki
zimowe, 1 pi≥Í spalinowπ do ciÍcia betonu i stali, agregat prπdotwÛrczy, pompÍ p≥ywajπcπ ìNiagaraî. Zakupiono materia≥y do
konserwacji straønic OSP oraz remontÛw dachÛw na straønicach
OSP ñ Dormowo, Mokrzec, Kamionna, Lewice na kwotÍ 8.300 z≥.
Na czÍúci zamienne do samochodÛw i motopomp wydatkowano
6.050 z≥ Naprawy samochodÛw i motopomp oraz sprzÍtu silnikowego wynios≥y 7.440 z≥ W 2000 r. Urzπd Miasta i Gminy
uzyska≥ dofinansowanie do zakupu sprzÍtu przeciwpoøarowego
w wysokoúci 6.600 z≥ Przeprowadzono gminne zawody sportowo ñ poøarnicze w dniu 25.06.2000 r. w miejscowoúci Pi≥ka oraz
zawody M≥odzieøowych Druøyn Poøarniczych w dniu 9 lipca
2000 r. w £owyniu. W zawodach uczestniczy≥o 10 druøyn MDP
tj. 100 osÛb. Na organizacjÍ oraz nagrody wydatkowano kwotÍ
1.990 z≥ Jednostki OSP bra≥y czynny udzia≥ w akcjach ratowniczo
ñ gaúniczych uczestniczπc w takich dzia≥aniach jak: poøary lasÛw,
budynkÛw gospodarczych, poøary úciernisk, zabezpieczanie wypadkÛw drogowych. OgÛ≥em w 2000 roku w akcjach bra≥o
udzia≥ 37 sekcji OSP tj. 230 straøakÛw ochotnikÛw. Przedstawiona czÍúÊ opisowa wykonania budøetu w dziale ochrona przeciwpoøarowa obejmuje najwaøniejsze wydatki, ktÛre mia≥y znaczπcy
wp≥yw na utrzymanie gotowoúci operacyjno ñ technicznej jednostek OSP oraz przyczyni≥y siÍ do znaczπcego uzupe≥nienia wyposaøenia bojowego straøakÛw na terenie gminy MiÍdzychÛd. Biuro
Planowania Przestrzennego ñ zgodnie z zawartπ umowπ z Biurem
Planowania Przestrzennego w Gorzowie wykonywane by≥y prace
zwiπzane ze zmianami w planie przestrzennym terenu przy ul. WyspiaÒskiego, Soko≥a, Sikorskiego i 17 Stycznia k/Pompowni pod
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targowisko w zwiπzku z czym wydatkowano úrodki przeznaczone
na ten cel w budøecie. Urzπd Miasta i Gminy dokona≥ stosownego
ubezpieczenia drÛg gminnych, przeznaczajπc na ten cel úrodki w
wysokoúci 5.113 z≥
Gospodarka gruntami i nieruchomoúciami ñ opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomoúci ñ na wydatki te sk≥adajπ siÍ
koszty podzia≥u gruntÛw na dzia≥ki przeznaczone do sprzedaøy
lokali mieszkalnych, jak rÛwnieø dzia≥ki do sprzedaøy lokali
uøytkowych oraz budynkÛw magazynowych i produkcyjnych.
W wydatkach tych mieszczπ siÍ rÛwnieø koszty wyceny tych
nieruchomoúci tj. dzia≥ek, lokali mieszkalnych i lokali uøytkowych
przeznaczonych do sprzedaøy. Duøy udzia≥ w wydatkach ñ
szacunki nieruchomoúci przypada na wycenÍ dzia≥ek pod domkami letniskowymi w Mierzynie ñ bo ok. 8.000 z≥ Koszty utrzymania mienia komunalnego ñ wydatki zwiπzane z utrzymaniem
mienia komunalnego to przede wszystkim odprowadzenie nap≥ywu wody z dzia≥ek po≥oøonych przy ul. Wiatracznej w MiÍdzychodzie oraz przeprowadzenie archiwizacji dokumentÛw po zlikwidowanych zak≥adach pracy tj. w KPRB oraz POM. W kosztach
tych znajdujπ siÍ rÛwnieø wydatki zwiπzane z wykonaniem
pomiarÛw opornoúci izolacji i skutecznoúci zerowania w budynkach gminnych. Prowadzenie nadzoru budowlanego nad robotami
rozbiÛrkowymi budynkÛw magazynowych na terenie przejÍtym
przez gminÍ od GS w MiÍdzychodzie. Wykonanie niwelacji
terenu, wytyczenie drogi, a nastÍpnie utwardzenie jej szlakπ przy
nowo budowanych garaøach ul. Wiatraczna. Zakup opa≥u w celu
ogrzewania wolnych pomieszczeÒ przeznaczonych do sprzedaøy
przejÍtych przez gminÍ po zlikwidowanych przedszkolach Kamionna i Mnichy. Wykup dzia≥ek, drÛg i gruntÛw: wydatki te
stanowiπ odszkodowania za zajÍcie prywatnej w≥asnoúci za IV
kw. 1999 r. i I, II i III kw.2000 r. (dotyczy gruntu przy ul. Wa≥y
Jana Kazimierza). Duøπ czÍúÊ wydatkÛw stanowiπ wykupy dzia≥ek
pod drogi zgodnie z projektem i decyzjπ zatwierdzajπcπ podzia≥
nieruchomoúci i tak:
ñ w £owyniu dzia≥ka 172/17
Anna Dπbek 1.800,
ñ w £owyniu dzia≥ka 634/2
Jan Kuska 2.000,
ñ w £owyniu dzia≥ka 377/42 Stanis≥aw Wojkowski 1.6.89,
ñ w £owyniu dzia≥ka 377/36 Tadeusz Wojkowski 1.656,
ñ MiÍdzychÛd dzia≥ka 1334/4 Z. W. Stefanowski 6.834,
ñ MiÍdzychÛd dzia≥ka 1274/10
Adam Partyka 2.900,
Wykup prawa wieczystego uøytkowania od Akademii Rolniczej
w Poznaniu dzia≥ek zagospodarowanych na wysypisko komunalne
(Wiktorowo) dzia≥ki nr 17/4, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12,
o ≥πcznej powierzchni 14.4511 ha, na kwotÍ 12.082,47 z≥
Op≥aty notarialne. og≥oszenia prasowe, op≥aty skarbowe, op≥aty
za wieczyste uøytkowanie ñ sπ to koszty op≥at skarbowych
dotyczπcych uzyskiwania stosownych zaúwiadczeÒ ze Starostwa
Powiatowego o samodzielnoúci lokali niezbÍdnych dla celÛw
sprzedaøy
ñ op≥aty za za≥oøenie ksiπg wieczystych rÛwnieø dla celÛw
sprzedaøy,
ñ op≥aty notarialne przy umowach zamiany, 12 ñ op≥aty za
zawarcie aktu notarialnego z OS MiÍdzychÛd na zamianÍ
gruntu i tak OS MiÍdzychÛd otrzyma≥ dzia≥kÍ nr 49/2 o powierzchni 582 m a gmina MiÍdzychÛd otrzyma≥a dzia≥kÍ
nr 48/5 o powierzchni 352 m oraz dzia≥kÍ nr 49/4 o powierzchni 172 m.
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op≥ata za zawarcie aktu notarialnego darowizny dzia≥ka
nr 1583 o powierzchni 10163 ha zabudowanπ obiektem hali
sportowej
ñ og≥oszenia prasowe dotyczπce przetargu na sprzedaø Oúrodka
Kolonijnego w Zatomiu Nowym, hali produkcyjnej na terenie
by≥ego PROKOM ñ u, hali produkcyjnej na terenie by≥ego
POM ñ u i og≥oszenie o przetargu nieograniczonym na
wykonanie robÛt remontowo ñ budowlanych ñ malarskich w
budynku UrzÍdu Miasta i Gminy w MiÍdzychodzie.
OåWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola ñ na terenie miasta i gminy dzia≥a≥o 8 przedszkoli tj.
4 miejskie i 4 wiejskie w tym jedno wchodzπce w sk≥ad Zespo≥u
Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie, ktÛry powsta≥ z dniem
1 wrzeúnia 2000 roku. Przedszkola te funkcjonowa≥y w rÛønej strukturze organizacyjnej od 1 ñ oddzia≥owych do 5 ñ oddzia≥owych,
gromadzi≥y ogÛ≥em 624 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w tym 232
(6-latkÛw). Z dzieÊmi przedszkolnymi pracowa≥o 46 pedagogÛw
oraz 57 pracownikÛw nie bÍdπcych nauczycielami. Zgodnie z Rozporzπdzeniem MEN z dnia 18.02.2000 r. oraz Zak≥adowymi
Regulaminami Wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2000 r. wprowadzono tzw. inflacyjnπ podwyøkÍ wynagrodzeÒ tj. 6,7%. Zgodnie
z Rozporzπdzeniem MEN z dnia 11.05.2000 r. w spr. wysokoúci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
oraz Uchwa≥y Nr XXIII/142/2000 Rady Miejskiej z dnia
28.09.2000 r. w spr. regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom z dniem 1 paüdziernika
2000 r. wprowadzono podwyøkÍ z tytu≥u nowelizacji Karty
Nauczyciela ze sp≥atπ od 1.01.2000 r. £πcznie na wynagrodzenia
w przedszkolach wydatkowano 1.337.354,84 z≥ oraz pochodne
od wynagrodzeÒ 266.879,90 z≥ Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano wciπgu 2000 roku 8.094,80 z≥ Wydatki rzeczowe wynosi≥y ogÛ≥em w 2000 r. 223.442,36 z≥ obejmowa≥y wy≥πcznie
podstawowe koszty utrzymania przedszkoli tj. zakup opa≥u, úrodkÛw czystoúci, drukÛw. Na bieøπco realizowano op≥aty za energiÍ
elektrycznπ wszystkich placÛwek, energiÍ cieplnπ Przedszkoli Nr 3
i Nr 4,a takøe pozosta≥e op≥aty dot. wszystkich przedszkoli takie
jak: gaz, woda, úcieki, op≥aty telefoniczne etc. Ponadto zrealizowano
nastÍpujπce awaryjne prace remontowe: w Przedszkolu Nr 1
naprawa instalacji wod.-kan. i gazowej na kwotÍ 1.953,82 z≥,
w Przedszkolu Nr 4 prace elektryczne i naprawa instalacji c.o. na
kwotÍ 1.959,75 z≥ oraz naprawa instalacji c.o. ñ wymiana pieca
w Przedszkolu w O≥aøewie na kwotÍ 1.079,63 z≥, w Przedszkolu
Niepublicznym SiÛstr úw. Eløbiety wykonano nastÍpujπce prace
remontowe: wymiana okien, malowanie placÛwki, za≥oøenie paneli
pod≥ogowych oraz prace elektryczne na ogÛlnπ kwotÍ 34.499,53 z≥.
Ponadto przekazano przedszkolom Zak≥adowy Fundusz åwiadczeÒ Socjalnych w wysokoúci 68.517 z≥
Szko≥y Podstawowe ñ na terenie miasta i gminy MiÍdzychÛd
funkcjonowa≥y 4 szko≥y podstawowe: S P Nr 1 w MiÍdzychodzie
ñ 30 oddzia≥Ûw, S P Nr 2 ñ 23 oddzia≥y, S P w £owyniu ñ 8
oddzia≥Ûw oraz ZespÛ≥ Szkolno ñ Przedszkolny w Kamionnie ñ
6 oddzia≥Ûw szko≥y podstawowej. OgÛ≥em uczy≥o siÍ na koniec
roku 1650 uczniÛw. Zatrudnienie w szko≥ach podstawowych na
koniec roku 2000 wynosi≥o 175 pracownikÛw, w tym 135 nauczycieli. Zgodnie z Rozporzπdzeniem MEN z 18.02.2000 r. oraz
Zak≥adowymi Regulaminami Wynagradzania z dniem 1 stycznia
2000 r. wprowadzono inflacyjnπ podwyøkÍ wynagrodzeÒ. Zgodnie
z Rozporzπdzeniem MEN z dnia 11.05.2000 r. oraz Uchwa≥π Rady
Miejskiej z dnia 28.09.2000 r. wprowadzono podwyøkÍ z tytu≥u
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nowelizacji Karty Nauczyciela ze sp≥atπ od 1.01.2000 r. £πcznie
na wynagrodzenia w 2000 r. wydatkowano 3.112.188,69 z≥
oraz pochodne od wynagrodzeÒ 626.527,07 z≥. Z powodu
niemoøliwoúci zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz
Szkole Podstawowej w £owyniu nauczycieli jÍzykÛw obcych
korzystano z us≥ug firmy jÍzykowej, wydatkowano na ten cel
kwotÍ 13.202,81 z≥ Wydatki szkÛ≥ podstawowych obejmowa≥y
przede wszystkim: zakup opa≥u dla wszystkich placÛwek na
ogÛlnπ kwotÍ 80.461,49 z≥, úrodkÛw czystoúci, drukÛw, sprzÍtu
gospodarczego. W minionym okresie wykonano min.; adaptacjÍ
pomieszczeÒ Szko≥y Podstawowej w Kamionnie z przeznaczeniem na ZespÛ≥ Szkolno ñ Przedszkolny zgodnie z podjÍtπ przez
RadÍ Miejskπ Uchwa≥π Nr XVII/106/2000 z dnia 25.02.2000 r.
na ogÛlnπ kwotÍ 42.122,34 z≥ Ponadto w Szkole Podstawowej
Nr 1 m.in. zamontowano drzwi aluminiowe i øaluzje na wartoúÊ
3.892,66 z≥ oraz zakupiono sprzÍt nag≥aúniajπcy i RTV o wartoúci
7.335,83 z≥ i wykonano roboty elektryczne na wartoúÊ 3.360 z≥.
Ponadto wy≥oøenie boiska kostkπ ñ pozbruk na kwotÍ 20.725,
10 z≥, a takøe zmiana wystroju pracowni pracy ñ techniki
dziewczπt na kwotÍ 22.316,64 z≥ W SP Nr 2 wykonano remont
≥azienek i urzπdzenie sposobem gospodarczym pomieszczenia
dla drugiej pracowni komputerowej na wartoúÊ 10.076,36 z≥.
W SP w £owyniu przeprowadzono remont kot≥owni c.o. na kwotÍ
18.346,51 z≥ W ramach planu wydatkÛw na bieøπco realizowano
op≥aty za energiÍ elektrycznπ, cieplnπ SP Nr 2 oraz gaz, wodÍ,
úcieki, us≥ugi telefoniczne i inne zwiπzane z utrzymaniem szkÛ≥
podstawowych. Ponadto przekazano Zak≥adowy Fundusz åwiadczeÒ Socjalnych szkÛ≥ podstawowych w 2000 wynosi≥
157.640 z≥.
Gimnazja ñ zgodnie z reformπ systemu edukacji funkcjonowa≥y
w 2000 r. dwa gimnazja. Jedno w obiektach SP Nr 11 liczπce
12 oddzia≥Ûw i drugie w obiektach SP Nr 2 prowadzπce 11 oddzia≥Ûw. OgÛ≥em w gimnazjach uczy≥o siÍ 619 uczniÛw. Zatrudnienie wynosi≥o ogÛ≥em 51 nauczycieli w pe≥nym i niepe≥nym
wymiarze czasu pracy oraz 10 pracownikÛw nie bÍdπcych
nauczycielami. Zgodnie z Rozporzπdzeniem MEN z dnia
18.02.2000 r. oraz Zak≥adowymi Regulaminami Wynagradzania
wprowadzono tzw. inflacyjnπ podwyøkÍ wynagrodzeÒ w wysokoúci 6,7%. Ponadto zgodnie z Rozp. MEN z dnia 11.05.2000 r.
I Uchwa≥π Rady Miejskiej z dnia 28.09.2000 r. wprowadzono
podwyøkÍ z tytu≥u nowelizacji Kart Nauczyciela ze sp≥atπ od dnia
1.01.2000 r. £πcznie na wynagrodzenia w gimnazjach wydatkowano 682.123,49 z≥ oraz pochodne od wynagrodzeÒ 135.
785,81 z≥. Wydatki w rozdziale ñ gimnazja obejmowa≥y min.
organizacjÍ sali na pracowniÍ internetowπ Gimnazjum Nr 1 na
ogÛlnπ kwotÍ 21.570,68 z≥, szkolenia nauczycieli dot. w/w
pracowni na ogÛlnπ kwotÍ 3.47 z≥ W Gimnazjum Nr 2 w zwiπzku
z niemoøliwoúciπ zatrudnienia nauczyciela jÍzyka angielskiego
korzystano z us≥ug firmy jÍzykowej na ogÛlnπ kwotÍ ñ 9.080,05 z≥
oraz zrealizowano szkolenia w ramach doskonalenia nauczycieli
na kwotÍ 3.800 z≥ Ponadto pokrywano bieøπce koszty utrzymania
gimnazjÛw min. zakup drukÛw, zap≥atÍ za us≥ugi telefoniczne,
czÍúciowe pokrycie op≥aty za dostawÍ ciep≥a i energii elektrycznej,
wody, úciekÛw. Ze úrodkÛw inwestycyjnych pokryto wydatki
majπtkowe zwiπzane z przebudowπ Gimnazjum Nr 2 takie jak:
zap≥ata za aktualizacjÍ mapy oraz wykonanie badaÒ geologicznych gruntu na wartoúÊ 5.200 z≥ a takøe zap≥ata za wykonanie
dokumentacji przebudowy na kwotÍ 73.200 z≥. Przekazano
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ca≥oroczny Zak≥adowy Fundusz åwiadczeÒ Socjalnych w wysokoúci 37.261 z≥.
Dowoøenie uczniÛw ñ wydatki realizowane by≥y zgodnie z planem dowozÛw opracowanym na rok szkolny 1999/2000. OgÛ≥em
w tym rozdziale wydatkowano 399.295,80 z≥ Na poniesione
wydatki z≥oøy≥y siÍ przewozy realizowane przez pojazdy w≥asne
oraz zap≥ata PKS-owi za przewozy w roku 2000 na wartoúÊ
207.182,17 z≥ Ponadto realizowane by≥y wp≥ywy z tytu≥u opieki
nad dzieÊmi w czasie dowoøenia na ogÛlnπ kwotÍ 44.321,48 z≥
ZespÛ≥ Obs≥ugi Ekonomicznej i Administracyjnej Oúwiaty ñ
wydatki wynosi≥y ogÛ≥em 299.815 z≥ obejmowa≥y min. wydatki
osobowe zwiπzane z zatrudnieniem 8 pracownikÛw na ogÛlnπ
kwotÍ 221.491,76 z≥ oraz pochodne w wysokoúci 43.370,53 z≥
Ponadto zakup drukÛw, artyku≥Ûw biurowych op≥aty za telefony
oraz ubezpieczenie komputerÛw, a takøe koszty utrzymania
pomieszczeÒ przekazywane do UMiG. Ca≥oroczny Zak≥adowy
Fundusz åwiadczeÒ Socjalnych wynosi≥ 4.260 z≥.
åwietlice szkolne ñ zlokalizowano w SP Nr 1, SP Nr 2 oraz SP
w Kamionnie wydatki obejmowa≥y przede wszystkim p≥ace i pochodne w wysokoúci 220.006,17 z≥ Zak≥adowy Fundusz åwiadczeÒ Socjalnych ñ 9.958 z≥.
Kolonie i obozy ñ sfinansowano udzia≥ dyr. Zespo≥u oraz kierowcy
w pogrzebie Mera Ostricourt (Francja), ktÛry zajmowa≥ siÍ bezpoúrednio wakacyjnπ wymianπ dzieci. Ponadto w m-cu lipcu
zrealizowano pÛ≥koloniÍ w SP Nr 2 dla 30-tu dzieci wykorzystujπc
dotacjÍ w wysokoúci 8.000 z≥ W ramach wspÛ≥pracy z Seelow
zorganizowano wyjazdy m≥odzieøy polskiej do Niemiec i przyjÍto
grupÍ 30-tu niemieckich dzieci w MiÍdzychodzie. OgÛ≥em 99
naszych uczniÛw uczestniczy≥o w wypoczynku zrealizowanym
w ramach dotacji Rady Miejskiej w wysokoúci 8.000 z≥.
Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ ñ Zak≥adowy Fundusz åwiadczeÒ Socjalnych dla nauczycieli emerytÛw i rencistÛw przekazany przez
WojewodÍ Wielkopolskiego z dotacji celowej dnia 18 sierpnia
2000 roku w wysokoúci 48.870 z≥.
Stypendia dla uczniÛw ñ stypendia socjalne i zasi≥ki losowe dla
uczniÛw z dotacji celowej przekazane przez WojewodÍ Wielkopolskiego dnia 20 wrzeúnia 2000 roku przydzielono w ogÛlnej
wysokoúci 10.820 z≥.
KULTURA I SZTUKA ñ åwietlice wiejskie ñ w 2000 roku zaplanowano i wykonano w miesiπcu czerwcu naprawÍ dachu
úwietlicy w £owyniu, a w miesiπcu lipcu w Lewicach. Naprawa
polega≥a na wykonaniu nowych opierzeÒ oraz po≥oøeniu papy
termorozgrzewalnej. Do £owynia zakupiono nowe drzwi oraz
armaturÍ ≥azienkowπ. W Lewicach wykonano malowanie wszystkich pomieszczeÒ úwietlicy. W Skrzydlewie wykonano naprawÍ
czπstkowπ dachu (uzupe≥nienie dachÛwek) oraz nowπ posadzkÍ
ceramicznπ i modernizacjÍ ≥azienki w úwietlicy. Z powodu
zaplanowanych remontÛw wszystkie inne prace zosta≥y ograniczone i wykonywano tylko niezbÍdne:
ñ zakup wÍgla dla úwietlic ñ £owyÒ, TuczÍpy, GorzyÒ, Kamionna,
ñ zakup telefonu do Skrzydlewa,
ñ malowanie úwietlicy Mokrzec,
ñ malowanie i montaø ≥azienki Mierzyn,
ñ zakup siatki na ogrodzenie úwietlicy w Kolnie,
ñ wymiana instalacji elektrycznej KrzyøkÛwko,
ñ inne op≥aty za korzystanie ze úrodowiska.
Doøynki gminne ñ koszty dofinansowania doøynek powiatowych.
Z powodu trudnej sytuacji w rolnictwie zrezygnowano z organizowania doøynek gminnych.
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OCHRONA ZDROWIA ñ Ø≥obek Miejski ñ gromadzi≥ 26 dzieci w
wieku 6 miesiÍcy do 3 lat. Z najm≥odszymi pracowa≥y 3 opiekunki,
3 salowe, lekarz w wymiarze godzinowym, kucharki, praczka
i 2 prac. administracji w rÛønym wymiarze czasu pracy. Zgodnie
z Rozporzπdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.04.2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracownikÛw publicznych
zak≥adÛw opieki zdrowotnej wprowadzono z dniem 1 wrzeúnia
2000 r. podwyøkÍ inflacyjnπ p≥ac w wysokoúci 6,7%. £πcznie na
wynagrodzenia w 2000 r. wydatkowano 143.288,19 z≥ oraz pochodne od wynagrodzeÒ 28.999,93 z≥ Wydatki rzeczowe obejmowa≥y bieøπce op≥aty za utrzymanie placÛwki takie jak: energia
elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, úcieki, zakup úrodkÛw
czystoúci i úrodkÛw pielÍgnacyjnych dla dzieci. Ponadto ca≥oroczny Zak≥adowy Fundusz åwiadczeÒ Socjalnych w wysokoúci
5.326 z≥.
Przeciwdzia≥anie alkoholizmowi ñ zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia 12 wrzeúnia 1996 roku zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2000 zosta≥ uchwalony przez RadÍ
Miejskπ Uchwa≥π nr VIII/44/99 z dnia 28 paüdziernika 1999 roku.
Realizacja programu w roku 2000 wyglπda≥a nastÍpujπco:
1. Na terenie gminy dzia≥a≥a oúmioosobowa Gminna Komisja
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych. £πcznie komisja
odby≥a 27 posiedzeÒ, z ktÛrych 20 to posiedzenia podkomisji
d/s. leczenia odwykowego. Na koniec 2000 roku podkomisja mia≥a w toku postÍpowanie wobec 49 osÛb. Podejmowa≥a wobec nich czynnoúci w postaci kierowania na badania
przez bieg≥ego sadowego w celu okreúlenia stopnia uzaleønienia, kierowania do sπdu wnioskÛw o wydanie postanowienia o przymusowym leczeniu stacjonarnym, zobowiπzania do
regularnego korzystania z poradni odwykowej, punktu konsultacyjnego, mityngÛw AA. W zakresie powyøszych problemÛw komisja úciúle wspÛ≥pracowa≥a z poradniπ odwykowπ,
Punktem Konsultacyjnym, Policjπ, Oúrodkiem Pomocy Spo≥ecznej. Poza tym komisja zajmowa≥a siÍ inicjowaniem,
opiniowaniem i nadzorowaniem zadaÒ zawartych w gminnym programie oraz ich realizacjπ. Koszt dzia≥alnoúci komisji
w roku 2000 wyniÛs≥ 18.174 z≥ (diety 16.729 z≥ oraz badania
bieg≥ego 1.445 z≥).
2. W roku 2000 kontynuowa≥ dzia≥alnoúÊ Punkt Informacyjno ñ
Konsultacyjny dla OsÛb i Rodzin z Problemem Alkoholowym,
w ktÛrym porad udzielali: psycholog, instruktor terapii uzaleønieÒ oraz konsultant w zakresie problemÛw administracyjnoprawnych. W minionym roku Punkt udzieli≥ 282 konsultacji
121 osobom. Lekarz psychiatra prowadzπcy poradniÍ odwykowπ udziela≥ klientom oraz pracownikom punktu konsultacji
w zakresie choroby alkoholowej oraz wychodzenia z uzaleønienia. £πczny koszt zatrudnienia pracownikÛw w Punkcie
(umowy ñ zlecenia) wyniÛs≥ w minionym roku 17.000 z≥.
3. W roku 2000 kontynuowa≥ swojπ dzia≥alnoúÊ Klub Abstynenta
ìPod Gruszπî. By≥ czynny codziennie: od poniedzia≥ku do piπtku
w godz.1000 ñ 2100, w soboty, niedziele i úwiÍta w godz.
1400-2100. Na koniec minionego roku Klub zrzesza≥ 55 cz≥onkÛw, a 3 deklaracje wstπpienia czeka≥y na rozpatrzenie.
Korzysta≥a z niego rÛwnieø liczna grupa osÛb zainteresowanych dzia≥alnoúciπ, sympatykÛw, wspÛ≥pracownikÛw oraz
przede wszystkim dzieci i m≥odzieø z polskich osiedli. Klub
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realizowa≥ swojπ dzia≥alnoúÊ zgodnie ze statusem oraz corocznie ustalonym planem pracy zawierajπcym min. spotkania okolicznoúciowe typu noworoczno ñ karnawa≥owe, wielkanocne, powitanie wiosny, DzieÒ Dziecka, rocznice abstynencji
itp. Imprezy te odbywa≥y siÍ dziÍki zaangaøowaniu cz≥onkÛw
klubu, a finansowane by≥y ze úrodkÛw w≥asnych i dziÍki
sponsorom. Kontynuowa≥a swojπ dzia≥alnoúÊ klubowa sekcja
szachowa, ktÛra poza szkÛ≥kπ szachowπ zorganizowa≥a kilka
turniejÛw ñ min. tradycyjny turniej o puchar Burmistrza. Klub
zorganizowa≥ letni obÛz terapeutyczny w postaci trzydniowego
biwaku dla dzieci i m≥odzieøy. W dalszym ciπgu Klub udostÍpnia≥ swoje pomieszczenia grupie AA i na dofinansowanie
dzia≥alnoúci Klub otrzyma≥ w minionym roku dotacjÍ w wysokoúci 8.000 z≥ oraz 1.700 z≥ na czÍúciowe pokrycie
kosztÛw wyjazdu dzieci na basen do Leszna z okazji Dnia
Dziecka i wyjazdu reprezentacji Klubu na Festiwal Piosenki
Abstynenckiej.
Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub Abstynenta, Grupy
AA i Al.-anon, Pe≥nomocnik Burmistrza ds. Alkoholowych
podobnie jak w latach minionych prowadzi≥y swojπ dzia≥alnoúÊ w Oúrodku Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
przy ul. Kaczmarka 1. Koszt utrzymania Oúrodka w roku
2000 wyniÛs≥: wynajem lokalu ñ 39.910 z≥, prπd, gaz, RTV,
telefon ñ ≥πcznie ok. 8.880 z≥ W celu sprawnego funkcjonowania Oúrodka zatrudniony jest pracownik odpowiedzialny
za porzπdek, sprawnoúÊ technicznπ wyposaøenia, obs≥ugÍ
biblioteki oraz organizowanych spotkaÒ i szkoleÒ, obs≥ugÍ
klientÛw zg≥aszajπcych siÍ do Oúrodka. UMiG zatrudnia na
1 etatu Pe≥nomocnika Burmistrza ds. Alkoholowych ñ koordynatora dzia≥aÒ w zakresie profilaktyki i rozwiπzywania
problemÛw alkoholowych na terenie gminy. £πczny koszt
zatrudnienia powyøszych pracownikÛw w minionym roku
wyniÛs≥ ≥πcznie 21.503,05 z≥
Na podstawie porozumienia zawartego z UMiG Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi≥a zajÍcia terapeutyczne z grupπ dzieci z rodzin patologicznych i zagroøonych.
Do prowadzenia specjalistycznych zajÍÊ z dzieÊmi zatrudnione
by≥y na umowÍ ñ zlecenie 4 osoby. W minionym roku ze
úwietlicy regularnie korzysta≥o ok. 40 dzieci. £πczny koszt
pracy úwietlicy (zatrudnienie pracownikÛw, doøywianie, zakup
materia≥Ûw papierniczych i edukacyjnych) wyniÛs≥ 17.556 z≥.
Na podstawie porozumieÒ zawartych z UMiG Szko≥y Podstawowe w Kamionnie i £owyniu prowadzi≥y úwietlice opiekuÒczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin patologicznych i zagroøonych. By≥y to úwietlice w £owyniu, Lewicach, G≥aøewie,
Kamionnie, Mnichach. Do pracy w wymienionych úwietlicach
zatrudnionych by≥o na umowÍ zlecenie 11 osÛb. £πcznie ze
wszystkich úwietlic w minionym roku korzysta≥o 95 dzieci.
£πczny koszt pracy úwietlic (zatrudnienie pracownikÛw, doøywianie, zakup drobnego wyposaøenia i opa≥u) wyniÛs≥ ok.
16,000 z≥.
W ramach profilaktyki uzaleønieÒ w minionym roku odby≥ siÍ
festyn pod has≥em ìAlkohol kradnie wolnoúÊî majπcy na celu
rozpropagowanie wiedzy o uzaleønieniach oraz trzy spektakle
estradowe ñ jeden dla m≥odzieøy szkÛ≥ podstawowych i gimnazjÛw oraz dwa ogÛlnodostÍpne. £πczny koszt powyøszych
imprez ñ 55.900 z≥
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8. Na rok 2000 zaprenumerowana zosta≥a prasa fachowa ñ
miesiÍczniki ìåwiat ProblemÛwî oraz ìRemediumî. Koszt prenumeraty ñ 294 z≥.
9. W ramach prowadzonego przez Biuro Koordynacji S≥uøby
Prewencyjnej Komendy G≥Ûwnej Policji oraz Centrum Edukacji
Spo≥eczeÒstwa programu edukacyjno-informacyjnego zakupiono 1000 sztuk broszur pt. ìJak uchroniÊ dziecko od úrodowiska narkotycznegoî. Broszury za poúrednictwem Policji
udostÍpniono rodzicom, nauczycielom i pedagogom na terenie
miasta i gminy. Koszt zakupu broszur ñ 690 z≥.
10. Zgodnie z wymogami Ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci,
dwÛch nowych cz≥onkÛw komisji wziÍ≥o udzia≥ w obowiπzkowym szkoleniu. Koszt szkolenia oraz przejazdu wyniÛs≥
≥πcznie 2.972,12 z≥.
11. W ramach wspÛ≥pracy z Powiatowπ Stacjπ SANEPID w minionym roku w Oúrodku Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych odby≥y siÍ dwa konkursy dla dzieci i m≥odzieøy ze
szkÛ≥ podstawowych i úrednich ñ w maju ìO zdrowiu na
weso≥oî oraz w grudniu konkurs wiedzy o AIDS. Konkursy
zosta≥y dofinansowane na ≥πcznπ kwotÍ ok. 600 z≥
12. Na kwotÍ 7.519,30 z≥ dokonano zakupu materia≥Ûw biurowych, czystoúciowych, tablic informacyjnych, dokonano drobnych napraw. Na realizacjÍ Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w roku 2000
wykorzystano 216.699 z≥ (plan 220.000).
OPIEKA SPO£ECZNA ñ Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej ñ w 2000 roku
OPS objπ≥ pomocπ 842 úrodowiska, w ktÛrych zamieszkuje 2665
osÛb co stanowi 14,4% mieszkaÒcÛw miasta i gminy. Biorπc pod
uwagÍ ograniczone úrodki na pomoc spo≥ecznπ, dotyczy≥o to
szczegÛlnie zadaÒ zleconych, na realizacjÍ ktÛrych nie by≥o
zabezpieczenia na zadania fakultatywne (zasi≥ki okresowe) OPS
udziela≥ podstawowe, niezbÍdne úwiadczenia, przeznaczajπc na
ten cel úrodki gminy. Realizowana by≥a pomoc w formach:
øywnoúci, odzieøy, opa≥u, zakupu niezbÍdnych artyku≥Ûw szkolnych, obiadÛw dla doros≥ych i dla dzieci. Z powodu braku úrodkÛw
OPS zrezygnowa≥ z kolonii letnich, zosta≥y dofinansowane ma≥e
formy letniego wypoczynku zorganizowane przez TPD. Na ten cel,
jak rÛwnieø na doøywianie dzieci w úwietlicach zosta≥y przekazane
dla TPD úrodki w wysokoúci 4.000 z≥ Zabezpieczona zosta≥a
pomoc w formie us≥ug opiekuÒczych, przede wszystkim dla osÛb
samotnych, ktÛre nie posiadajπ bliøszej rodziny. Pomoc w formie
obiadÛw i doøywiania dla dzieci, realizowana by≥a w 4 szko≥ach
podstawowych, 3 gimnazjach oraz Specjalnym Oúrodku Szkolno
ñ wychowawczym. Op≥acany by≥ pobyt w przedszkolach dla
20 dzieci, dotyczy≥o to szczegÛlnie dzieci z rodzin spo≥ecznie
zaniedbanych, wykazy dzieci korzystajπcych z powyøszych form
pomocy zosta≥y przygotowane wspÛlnie z pedagogami szkolnymi.
W 2000 roku nastπpi≥ wzrost d≥ugotrwa≥ego bezrobocia, co
spowodowa≥o, øe 40% úwiadczeniobiorcÛw to osoby i rodziny dotkniÍte tym zjawiskiem. Pozosta≥e úrodowiska to rodziny, w ktÛrych
wystÍpujπ: d≥ugotrwa≥a choroba, niepe≥nosprawnoúÊ, alkoholizm
oraz rodziny wielodzietne i niepe≥ne. Bardzo trudna i nadal pozostajπca do rozwiπzania jest sytuacja rodzin zamieszkujπcych
tereny gdzie uleg≥y likwidacji PGR. Sπ to zazwyczaj rodziny
wielodzietne, ktÛre powinny byÊ sta≥ymi, wzglÍdnie okresowymi
formami pomocy. Ograniczone úrodki spowodowa≥y, øe zasi≥ki
okresowe mog≥y byÊ przyznane tym rodzinom tylko w miesiπcach
listopad-grudzieÒ. Realizowana by≥a pomoc dla kombatantÛw,
úrodki na ten cel gmina otrzyma≥a z UrzÍdu ds. KombatantÛw
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i OsÛb Represjonowanych. W minionym roku z tych úrodkÛw
korzysta≥y 33 osoby na kwotÍ 11.160 z≥ W 2000 roku OPS
otrzyma≥ nieodp≥atnie z Nadleúnictwa drewno dla 34 osÛb.
Klub Seniora ñ w minionym roku utworzony zosta≥ Klub Seniora
ìMileniumî w Kamionnie. Dzia≥ajπ rÛwnieø pozosta≥e dwa kluby
ìZ≥oty Wiekî, ìWrzosî, ≥πcznie kluby liczy≥y 200 sta≥ych cz≥onkÛw. Seniorzy uczestniczyli w: imprezach okolicznoúciowych,
wycieczkach, prelekcjach tematycznych, uroczystoúciach patriotycznych, wczasach w Mierzynie. Wszystkie organizowane formy mia≥y jeden cel ñ uprzyjemniÊ seniorom, ìJesieÒ øyciaî.
årodowiskowy Dom Samopomocy ñ celem dzia≥ania åDS jest
reintegracja osÛb z zaburzeniami psychicznymi w miejscowej
spo≥ecznoúci oraz szeroko rozumienia ochrona zdrowia psychicznego. PlacÛwka realizowa≥a pomoc dla dzieci i dla osÛb doros≥ych, ≥πcznie opiekπ objÍto 32 osoby. Zadania realizowane by≥y
poprzez: zajÍcia terapeutyczne, imprezy integracyjne, Êwiczenia
rehabilitacyjne, opiekÍ úrodowiskowπ, dzia≥alnoúÊ popularyzatorskπ w úrodowisku.
Wydatkowanie úrodkÛw z podzia≥em na ürÛd≥a finansowania
oraz rodzaj úwiadczeÒZadania w≥asne:
Lp.
Forma pomocy
liczba osÛb
kwota
w z≥
1. Zasi≥ki celowe pieniÍøne i w naturze
463
163.525
2. Obiady ñ doroúli
33
42.882
3. Obiady ñ dzieci
177
55.753
4. Us≥ugi opiekuÒcze
26
80.670
Kluby Seniora
47.458
Koszt utrzymania OPS
118.588
Dofinansowanie na sk≥adki zdrowotne
1.623
£πczna kwota wydatkowana na zadania w≥asne
510.499
Zadania zlecone:
Lp.
Forma pomocy

liczba osÛb

kwota
w z≥
92.260

1. Zasi≥ki sta≥e ñ wyrÛwnawcze
34
2. Zasi≥ki sta≥e dla matek wychowujπcych
dzieci niepe≥nosprawne
56
186.282
3. Renty socjalne
172
716.986
4. Gwarantowane zasi≥ki okresowe
33
77.102
5. Zasi≥ki okresowe
118
47.774
6. Ochrona macierzyÒstwa
58
40.844
7. Dodatki do úwiadczeÒ
20
18.363
8. Zasi≥ki rodzinne i pielÍgnacyjne
47
26.973
9. Sk≥adki na ubezpieczenie emerytalne
i zdrowotne
295
258.060
10. Specjalistyczne psychiatr. us≥ugi opiekuÒ. 32
130.960
Koszt utrzymania OPS
157.000
£πczna kwota wydatkowana na zadania zlecone
1.752.604
OgÛ≥em na pomoc spo≥ecznπ w 2000 roku OPS wydatkowa≥
2.263.103 z≥.
Analiza wykonania budøetu ñ wydatki OPS w 2000 roku
realizowane by≥y w poszczegÛlnych rozdzia≥ach zgodnie z planem.
W miesiπcu grudniu Wydzia≥ Pomocy Spo≥ecznej i Ochrony Zdrowia UW w Poznaniu nie przekaza≥ w 100% úrodkÛw zaplanowanych na 2000 rok, a brakujπcπ kwotÍ w wysokoúci 5.839 z≥
przekaza≥a Gmina. Finansowanie wyp≥at dodatkÛw mieszkaniowych to bardzo duøe obciπøenie budøetu gminy. W okresie
sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 658.973 z≥, w tym
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úrodki w≥asne z budøetu gminy to kwota 459.100 z≥ otrzymana
dotacja od Wojewody to kwota 199.873 z≥ Kolejny raz nie
otrzymaliúmy w ca≥oúci naleønej nam dotacji w IV kwartale
2000 roku z uwagi na brak úrodkÛw finansowych w budøecie
centralnym. Powinniúmy otrzymaÊ dotacjÍ zgodnie zobowiπzujπcymi w tym zakresie przepisami w wysokoúci 226.864 z≥
NiedobÛr dotacji stanowiπcy kwotÍ 26.991 z≥ pokryliúmy ze
úrodkÛw w≥asnych.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT ñ MiÍdzychodzki Oúrodek Sportu
Turystyki i Rekreacji ñ sprawozdanie z dzia≥alnoúci MOSTiR jest
za≥πczone w broszurze sprawozdaÒ zak≥adÛw budøetowych.
Dotacja przeznaczona zosta≥a w kwocie 80.000 z≥ na dzia≥alnoúÊ
eksploatacyjnπ i remonty bieøπce obiektÛw sportowych. MOSTiR
otrzyma≥ rÛwnieø kwotÍ 70.000 z≥ na budowÍ ogÛlnodostÍpnych toalet przy plaøy na Oúrodku Wypoczynkowym Mierzyn.
Realizacja wydatkÛw na kluby sportowe przedstawia siÍ nastÍpujπco:
Plan Wykonanie %
MKS ìSOK”£î
18.500 18.500 100,0
MLKS ìWARTAî
27.500 27.500 100,0
Klub Sportowy ìORZE£ ì
11.000 11.000 100,0
PTTK ìDREPTAKIî
3.000
3.000 100,0
WOPR
1.500
1.500 100,0
Klub Bokserski ìGEPARDî
4.000
4.000 100,0
Liga Obrony Kraju
3.000
3.000 100,0
Klub Tenisa Sto≥owego ìJEZIORAKî 5.000
5.000 100,0
Klub Pi≥karski Kamionna
8.500
8.500 100,0
PZW
1.500
1.500 100,0
Sekcja Karate Tradycyjnego
2.000
2.000 100,0
Uczniowskie Ko≥o Sportowe
2.000
2.000 100,0
RAZEM
87.500 87.500 100,0
Zakup pucharÛw
4.000
3.501
87,5
OG”£EM
91.500 91.001
99,5
Budowa Hali Sportowej ñ dofinansowanie do budowy hali
sportowej w 2000 roku ñ 773.430 z≥
R”ØNA DZIA£ALNOå∆ ñ kwotÍ 4.200 z≥ przeznaczono na wyp≥atÍ renty miesiÍcznej po 350 z≥ dla J. Jakuszaka zasπdzonej
zgodnie z wyrokiem Sπdu OkrÍgowego w Gorzowie Wlkp.
Zwiπzek Harcerstwa Polskiego ñ 3.500 z≥ przekazano w formie
dotacji na zakup wyposaøenia i remontu pomieszczeÒ. årodki w
wysokoúci 973 z≥ przeznaczono na aktualizacjÍ spisÛw rolnych.
ADMINISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA ñ zaplanowane wydatki w dziale 91 ñ Administracja paÒstwowa i samorzπdowa wykonano w 100%. W rozdziale 9142 ñ UrzÍdy
wojewÛdzkie ñ finansowane by≥y wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikÛw wykonujπcych w naszym urzÍdzie zadania
ustawowo zlecone z zakresu administracji rzπdowej. W rozdziale
9144 ñ Rady gmin (miast) ñ wykonano zaplanowane zadania
w ca≥oúci, finansujπc m.in. diety radnych oraz podrÛøe s≥uøbowe,
materia≥y i wyposaøenie biura rady oraz niektÛre us≥ugi. W rozdziale 9146 ñ UrzÍdy gmin (miast) ñ zaplanowane wydatki
wykonano w 99,2%. G≥Ûwnπ pozycjÍ wydatkÛw stanowiπ tu
p≥ace wraz z pochodnymi pracownikÛw UrzÍdu Miast i Gminy.
Jest to prawie 60% úrodkÛw wydatkowanych w tym rozdziale.
Z pozosta≥ej czÍúci sfinansowano min. podrÛøe s≥uøbowe pracownikÛw UMiG, eksploatacjÍ pojazdÛw, zakupy wyposaøenia,
prenumeratÍ prasy, materia≥y biurowe, úrodki czystoúci, op≥aty
za ogrzewanie budynku, energiÍ elektrycznπ, wodÍ i úcieki,
op≥aty pocztowe, naprawÍ sprzÍtu i wyposaøenia, wywÛz nieczy-
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stoúci sta≥ych, prace remontowe w budynku UMiG oraz remont
elewacji, serwis komputerowy i zakup programÛw, dokszta≥cenie
i szkolenia pracownikÛw, op≥aty sπdowe i komornicze, ubezpieczenia: pojazdÛw, mienia i odpowiedzialnoúci cywilnej oraz sk≥adki
cz≥onkowskie organizacji i stowarzyszeÒ, ktÛrych cz≥onkiem jest
gmina MiÍdzychÛd.
W rozdziale 9195 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ ñ finansowane by≥y
wynagrodzenia agencyjno ñ prowizyjne oraz nagrody so≥tysÛw,
og≥oszenia prasowe oraz promocja gminy. W zakresie dzia≥aÒ
promocyjnych w 2000 roku do najwaøniejszych zaliczyÊ naleøy:
wykonanie tablicy og≥oszeniowej przy wejúciu do budynku UMiG
oraz tablicy informacyjnej z planem miasta przy ul.17 Stycznia,
wydanie wk≥adki promocyjnej w G≥osie Wielkopolskim, sfinansowanie nagrÛd lotnej premii w MiÍdzychodzie wyúcigu kolarskiego
ìBa≥tyk-Karkonoszeî, udzia≥ w Wielkopolskim Katalogu Agroturystycznym, za≥oøenie strony internetowej gminy MiÍdzychÛd,
wydanie informatora o MiÍdzychodzie na p≥ycie CD-ROM, wydanie
(bezkosztowo) kalendarza miejskiego, udzia≥ w Katalogu Ofert
Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin.
Straø Miejska ñ w wydatkach Straøy Miejskiej najwiÍkszy udzia≥
majπ wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowi≥y one 92%
wydatkÛw. Z pozosta≥ych úrodkÛw najwiÍkszπ pozycjÍ stanowi≥y
wydatki na przemundurowanie zgodnie z wymogami stosownego
Rozporzπdzenia Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji.
Sfinansowano takøe zakup posi≥kÛw regeneracyjnych, uzupe≥nienie zuøytych sortÛw mundurowych i wywo≥ywanie odbitek
fotograficznych. Wydatki powyøsze zaplanowano i poniesiono w
najniezbÍdniejszym zakresie.
BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE ñ kwota 800 z≥ zosta≥a przydzielona w ramach zadaÒ zleconych przez wydzia≥ Zarzπdzania
Kryzysowego Wielkopolskiego UrzÍdu WojewÛdzkiego na konserwacjÍ magazynu obrony cywilnej oraz naprawÍ systemu
komputerowego.
FINANSE ñ odsetki dotyczπce obs≥ugi emisji obligacji komunalnych, kredytÛw i poøyczek sπ realizowane zgodnie z obciπøeniami
bankÛw.
Odsetki od obligacji
Plan 552.761 z≥
Wykonanie 552.760 z≥ 100,0%
Gwarancja od kredytÛw i poøyczek
Plan
43.104 z≥
Wykonanie
42.874 z≥ 99,8%
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Odsetki od poøyczek z WFOåiGW
Plan
30.000 z≥
Wykonanie
29.362 z≥ 97,9%
Odsetki od kredytu BOå
Plan 208.200 z≥
Wykonanie 208.186 z≥ 99,9%
URZ DY NACZELNYCH ORGAN”W W£ADZY, KONTROLI I S•DOWNICTWA ñ Krajowe Biuro Wyborcze ñ Delegatura WojewÛdzka
w Poznaniu finansuje jako zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacjÍ rejestru wyborcÛw. Przydzielono na ten cel w 2000 r. kwotÍ
2.388 z≥, wykorzystano w 100% na op≥aty za eksploatacjÍ komputerowego systemu ewidencji.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ñ przydzielonπ kwotÍ
21.661 z≥ wykorzystano w 100%. Sπ to koszty diet cz≥onkÛw
komisji oraz obs≥ugi lokali Obwodowych Komisji Wyborczych.

WYNIK WYKONANIA BUDØETU

Podejmowane zadania wynikajπce z bieøπcej analizy wykonania
budøetu zmierza≥y do zapewnienia pe≥nej realizacji zadaÒ rzeczowych ustalonych w planach. Wykonanie budøetu Rady Miejskiej
za 2000 rok zamknπ≥ siÍ wynikiem dodatnim, ktÛry wynosi≥
978.194 z≥.
O w/w kwotÍ osiπgniÍte dochody by≥y wyøsze od planowanych
wydatkÛw. W zwiπzku z powyøszym niedobÛr budøetowy za lata
poprzednie zmniejszy≥ siÍ do kwoty 4.688.823 z≥. Dochody
ogÛ≥em za miniony rok wykonano w kwocie 20.492.322 z≥ co
stanowi 99,6%. Wydatki zaú 19.514.128 z≥ co stanowi 99,6%
w stosunku do planu wydatkÛw. Na przestrzeni roku sprawozdawczego zwrÛcono uwagÍ z jednej strony na realizacjÍ dochodÛw, z drugiej zaú na celowoúÊ dokonywanych wydatkÛw.
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