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ROZPORZ¥DZENIE Nr 9/03 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie podjêcia dzia³añ w zwi¹zku z wyst¹pieniem wcieklizny u zwierz¹t
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr
80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz.
1688) w zwi¹zku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz art. 23 ust.
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób
zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438
oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. 1. Za obszary, na których wystêpuje wcieklizna uznaje siê w województwie wielkopolskim poni¿ej wymienione
miejscowoci, w ich granicach administracyjnych:
1) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim:
w gminie Trzcianka: Runowo,
2) w powiecie jarociñskim:
w gminie Jarocin: Jarocin,
3) w powiecie kociañskim:
w gminie migiel: migiel,
4) w powiecie krotoszyñskim:
w gminie Sulmierzyce: Sulmierzyce.
2. Za obszary, na których wystêpuje zagro¿enie wyst¹pieniem wcieklizny, uznaje siê w województwie wielkopolskim poni¿ej wymienione miejscowoci, w ich granicach
administracyjnych:
1) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim:
a) w gminie Czarnków: Bukowiec, Gajewo, Kunica Czarnkowska, Radosiew,
b) w gminie Trzcianka: Nowa Wie, Rudka, Siedlisko,
2) w powiecie jarociñskim:
a) w gminie Jaraczewo: Brzostów,
b) w gminie Jarocin: Cielcza, Cz¹szczew, D¹browa, Osiek,
Roszków, Siedlemin, Witaszyczki,

4) w powiecie ostrowskim:
a) w gminie Odolanów: Glinica, Nabyszyce, R¹czyce,
Uciechów,
b) w gminie Ostrów Wielkopolski: Chruszczyny.
§2. Na granicach obszarów okrelonych w §1 ust. 1
nakazuje siê umieciæ przy drogach, cie¿kach dla pieszych
i parkingach czytelne tablice informuj¹ce o wyst¹pieniu wcieklizny.
§3. 1. W przypadku, gdy obwód ³owiecki w znaczeniu
przyjêtym przez przepisy ustawy z dnia 13 padziernika
1995 r. prawo ³owieckie (Dz.U. 2002, Nr 42, poz. 372 i Nr 113,
poz. 984) znajduje siê w ca³oci lub czêci, na obszarze,
o którym mowa w §1, to w tym obwodzie ³owieckim zakazuje
siê polowañ i od³owów zwierz¹t ³ownych za wyj¹tkiem
odstrza³ów sanitarnych nakazanych przez w³aciwego powiatowego lekarza weterynarii oraz polowañ indywidualnych.
2. Na obszarach okrelonych w §1 zakazuje siê wprowadzania do obrotu gospodarczego:
a) towarów pochodz¹cych z polowañ indywidualnych i odstrza³ów sanitarnych,
b) zw³ok zwierz¹t pad³ych wskutek wcieklizny.
§4. Zakazy, o których mowa w §3 obowi¹zuj¹ wszystkie
osoby zamieszka³e oraz osoby czasowo przebywaj¹ce na
obszarach okrelonych w §1, a tak¿e u¿ytkowników, w³acicieli i zarz¹dców gruntów, s³u¿bê len¹, zarz¹dców i dzier¿awców obwodów ³owieckich.
§5. Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê w³aciwym
terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii oraz w³aciwym organom jednostek samorz¹du terytorialnego.
§6. Rozporz¹dzenie obowi¹zuje przez okres jednego
miesi¹ca od dnia wejcia w ¿ycie.
§7. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania go
do wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w G³osie
Wielkopolskim.

3) w powiecie kociañskim:
w gminie migiel: Bruszczewo, Czacz, Czaczyk, Gliñsko,
Karnice, Koszanowo, Morownica, Niet¹¿kowo, Nowa Wie,
Nowy Bia³cz, Nowy wiat, Podmigiel, Poladowo, Robaczyn, Stare Bojanowo, Wydorowo, ¯egrowo, ¯egrówko,

Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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ZARZ¥DZENIE Nr 45/03 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy i Miasta Raszków
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
i Miasta Raszków dla wyboru radnego w dwumandatowym
okrêgu wyborczym Nr 12 obejmuj¹cym so³ectwa Rad³ów
i R¹bczyn.
§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 27 kwietnia 2003 r.

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 25/03
Wojewody Wielkopolskiego
dnia 14 lutego 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
Termin wykonania czynnoci wyborczej
do 26 lutego 2003 r.

do 8 marca 2003 r.
do 13 marca 2003 r.
do 28 marca 2003 r. do godz. 2400

do 6 kwietnia 2003 r.

do 12 kwietnia 2003 r.
do 13 kwietnia 2003 r.
25 kwietnia 2003 r. o godz. 2400
26 kwietnia 2003 r.
27 kwietnia 2003 r. godz. 600-2000

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia
zarz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy i Miasta Raszków w okrêgu
wyborczym Nr 12
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia, informacji
o okrêgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych
radnych w okrêgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Raszkowie
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu Miejskiej Komisji
Wyborczej w Raszkowie
- zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie list kandydatów
na radnego
- powo³anie przez Burmistrza Gminy i Miasta obwodowej komisji
wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji
o numerze i granicy obwodu g³osowania oraz o wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejski ej Komisji Wyborczej w
Raszkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach na radnego
umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatów i list
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy i Miasta Raszków
- zakoñczenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
- g³osowanie
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UCHWA£A Nr XL/43/2002 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Giza³ki
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Gminy Giza³ki uchwala, co nastêpuje:

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

§1. Uchwala siê Statut Gminy Giza³ki, który stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XVI/1/96 Rady Gminy Giza³ki
z dnia 17 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy
Giza³ki wraz z póniejszymi zmianami.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XL/43/2002
Rady Gminy Giza³ki
z dnia 25.09.2002 r.

STATUT GMINY GIZA£KI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Giza³ki,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Giza³ki, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Giza³ki,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Giza³ki,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Giza³ki,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Giza³ki,

5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Giza³ki,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Giza³ki.
ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Giza³ki jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Pleszewskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 108,56 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Giza³ki,

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze.

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Giza³ki,

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
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§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Gminy jest tarcza z koron¹. Barwy herbu:
na czerwonym polu wpisany jest klasyczny kszta³t herbu
miejscowoci z zielonym t³em od góry zwieñczonym z³ot¹
koron¹. Na zielonym polu, w lewym górnym naro¿niku znajduj¹ siê dwa herby na³o¿one na siebie z przesuniêciem: jeden
z t³em b³êkitnym i sylwetk¹ ryby z³otej, drugi z t³em ¿ó³tym,
pustym. Na pozosta³ej czêci pola zielonego widnieje rysunek
graficzny czarno - bia³y. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do
Statutu.
2. Barwy Gminy okrela jej flaga, koloru ¿ó³ty, zielony
i czerwony, które s¹ u³o¿one w trzech równoleg³ych pasach.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Giza³ki.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,

3. Rada mo¿e okreliæ wydatki jednostek pomocniczych
w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej, co
powinien przedstawiæ za³¹cznik do uchwa³y.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje
o wydatkowaniu rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty
uchwalonej w odrêbnej uchwale przez Radê.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem
Gminy.
7. rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dysponowania rodkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków bankowych ka¿doczesnego przewodnicz¹cego organu
wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§13. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:

3) siedzibê w³adz,

1) Przewodnicz¹cy,

4) nazwê jednostki pomocniczej.

2) I i II Wiceprzewodnicz¹cy,

§10. 1. Jednostki pomocnicze gminy mog¹ prowadziæ
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie
rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
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§16.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Finansów,
3) Rolnictwa i Porz¹dku Publicznego,
4) Owiaty, Kultury i Zdrowia

kolejnych Wiceprzewodnicz¹cych §21 stosuje siê odpowiednio.
§23. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
Liczebnoæ komisji mo¿e okreliæ Rada w drodze oddzielnej
uchwa³y.

§24. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. samorz¹du.

3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

ROZDZIA£ V

§17. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,

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

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,

1) postanowienia proceduralne,

3) dokonanie otwarcia sesji,

2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§18. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko
§20. Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y
wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku
Przewodnicz¹cego.
§21. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§22. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do

3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§26. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§27. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

Poz. 457

 2548 

3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 9 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.

lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§33. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §26 ust. 4.
§34. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu, jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§35. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.

2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹ dnia odbywania sesji.

§36. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê Rady
Gminy Giza³ki.

§28. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

§37. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§29. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
§30. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
§31. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§32. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów

§38. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§39. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §38 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy upowa¿nieni przez komisje.
§40. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
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4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt Gminy.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§41. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§44. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§45. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu ustawy do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.

§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.

2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.

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

§46. 1. Sprawy dotycz¹ce radnych Rada rozpatruje
w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

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

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

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

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

5. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu Wójtowi lub
Zastêpcy na jego wniosek.
6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§43. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§48. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady Gminy Giza³ki.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§49. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

Poz. 457

 2550 

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§50. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§51. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿na nagrywaæ siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o jakiej mowa w §38 pkt 1.
§52. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§53. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§54. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 5 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§55. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
uchwa³y itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y

§56. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §25 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §25
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§57. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego.
§58. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§59. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§60. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
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§61. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji.
4. Procedura g³osowania
§62. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§63. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania
w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§64. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania
stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§65. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

Poz. 457

§66. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §66 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ
pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§67. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych
siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych
za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
pozosta³e.
§68. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
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5. Komisje Rady
§69. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada
w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§70. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§71. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§72. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§73. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§74. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§75. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§76. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§77. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców - osoby, które
chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.

3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e, stosownie do potrzeb,
przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy
w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§78. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§79. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§80. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

§81. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§82. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§83. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie cztery osoby.
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2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§84. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania,
jego zadania wykonuje jego Zastêpca (wyznaczony przez
niego Zastêpca).
§85. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

Poz. 457

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§90. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
3 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 2 dni roboczych.
§91. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

2. Zasady kontroli
§86. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.

§92. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli

§87. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.

§93. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.

§88. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na
pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§89. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
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6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszego upowa¿nienia, o którym mowa
w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê
w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ,
i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ
niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu
komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê w najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§94. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§98. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§99. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.

§95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

§100. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust.
3.
§96. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§97. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§101. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.
2.

Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej, przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§102. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie
do dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ:

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
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2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,

§107. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci
rzeczowej.

5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.

3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§103. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê uzasadnionych potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§108. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.
ROZDZIA£ VII

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 50% radnych,
3) nie mniej ni¿ 50% cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:

Zasady dzia³ania klubów radnych
§109. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,

§110. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 50% radnych w gminie.

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

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§104. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§105. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§106. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad,
opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹
w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.

3.

W zg³oszeniu podaje siê:

1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§111. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§112. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków.
§113. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§114. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
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Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-

§115. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§116. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ IX
Tryb pracy Wójta

§117. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§118. Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§119. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§120. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §117-§119 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
ROZDZIA£ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§121. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.

§122. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§123. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w biurze zajmuj¹cym siê obs³ug¹ Rady,
w dniach ustalonych przez Wójta do przyjmowania interesantów, w godzinach pracy Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w dniach i godzinach przyjmowania interesantów w wydziale wskazanym przez Wójta lub u upowa¿nionej osoby.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§124. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §122 i §123
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
§125. Uprawnienia okrelone w §122 i §123 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ XI
Pracownicy samorz¹dowi
§126. 1. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania
mo¿na zatrudniæ pracowników na stanowiskach kierowniczych.
2. Powo³anie, jako forma nawi¹zania stosunku pracy
w Urzêdzie Gminy, jest stosowane wobec sekretarza i skarbnika gminy. Uchwa³ê w tej sprawie podejmuje Rada Gminy
na wniosek Wójta. Wniosek o odwo³anie jest rozpatrywany na
nastêpnej Sesji po jego z³o¿eniu.
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UCHWA£A Nr II/3/2002 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 02 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Giza³ki
Na podstawie art. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. W Statucie Gminy Giza³ki uchwalonym Uchwa³¹ Rady
Gminy Giza³ki Nr XL/43/2002 z dnia 25 wrzenia 2002 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W §16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1.

4) Owiaty i Kultury,
5) Zdrowia i Opieki Socjalnej.
2. W §110 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych w gminie.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:

1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Finansów,
3) Rolnictwa i Porz¹dku Publicznego,

Przewodnicz¹cy Rady
() Marianna Pietryga

459
UCHWA£A Nr III/30/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia cen skupu ¿yta i okrelenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 6 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zmianami) oraz
Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M. P. Nr 51, poz.
733) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta, przyjmowan¹ jako
podstawê obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym
2003 do kwoty 33,00 z³ za 1q.
§2. Podatek rolny za rok podatkowy 2003, obliczony zgodnie z treci¹ §1 uchwa³y, wynosi:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego 82,50 z³,
b) dla pozosta³ych gruntów od 1 ha gruntów 165,00 z³.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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UCHWA£A Nr III/31/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy do sk³adania deklaracji na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 6a ust.
11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zmianami) Rada Gminy Suchy
Las uchwala, co nastêpuje:

stek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych oraz osób fizycznych zobowi¹zanych do z³o¿enia deklaracji na podatek rolny oraz op³acaj¹cych podatek na zasadach
obowi¹zuj¹cych osoby prawne.

§1. 1. Okrela siê wzór formularza do sk³adania deklaracji
na podatek rolny, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

2. Formularz zawiera dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
w tym spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jedno-

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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UCHWA£A Nr III/32/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy do sk³adania informacji o gruntach przez osoby fizyczne do wymiaru
i poboru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 6a ust.
11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zmianami) Rada Gminy Suchy
Las uchwala, co nastêpuje:

zanych do z³o¿enia deklaracji na podatek rolny oraz op³acaj¹cych podatek rolny na zasadach obowi¹zuj¹cych osoby
prawne.

§1. 1. Okrela siê wzór formularza, na którym osoby
fizyczne s¹ obowi¹zane z³o¿yæ Wójtowi Gminy Suchy Las
informacje o gruntach.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

2. Formularz zawiera dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do wymiaru i poboru podatku rolnego od osób fizycznych, z wy³¹czeniem osób zobowi¹-

3.

Wzór formularza stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 461

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 461

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 461

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

Poz. 462
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UCHWA£A Nr III/33/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 12 ust.
9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zmianami) Rada Gminy Suchy
Las uchwala, co nastêpuje:

2. Zwolnienia udziela siê w formie decyzji wydanej przez
Wójta Gminy Suchy Las po przeprowadzeniu oglêdzin gruntów.

§1. Okrela siê tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia od
podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej:

a) utrzymywaæ grunty w odpowiedniej kulturze rolnej,
a w szczególnoci nie dopuszczaæ i przeciwdzia³aæ rozprzestrzenianiu siê chwastów poza granice gruntów zwolnionych od podatku,

a) zwolnienie mo¿e dotyczyæ nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni
u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie wiêcej ni¿
10 ha,
b) w stosunku do tych samych gruntów zwolnienia udziela
siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata, ale nie krótszy ni¿ 12
miesiêcy,
c) zwolnienia udziela siê na pisemny wniosek z³o¿ony przez
podatnika podatku rolnego,
d) zwolnienia udziela siê od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek,
e) zwolnienia nie stosuje siê do gruntów gospodarstw rolnych, na których dokonuje siê wypasu lub koszenia traw.
§2. 1. Wniosek, o którym mowa w §1, winien zawieraæ:
- przyczynê i okres planowanego zaprzestania produkcji
rolnej,
- po³o¿enie i powierzchniê gruntów,

3. Podatnik, któremu udzielono zwolnienia na zasadach
okrelonych w niniejszej uchwale, jest zobowi¹zany przez
okres zwolnienia:

b) informowaæ Wójta Gminy Suchy Las o ka¿dej zmianie
maj¹cej wp³yw na zwolnienie, w tym w szczególnoci
podjêcia produkcji rolnej,
c) o zmianach, o których mowa w pkt b, podatnik podatku
rolnego jest zobowi¹zany poinformowaæ pisemnie w terminie nie póniej ni¿ 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowieñ
zawartych w ust. 3, zwolnienie podlega cofniêciu.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Suchy
Las.
§4. Traci moc uchwa³a nr XXI/192/99 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 29 grudnia 1999 r.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.

- klasê gruntów.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

Poz. 463
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UCHWA£A Nr III/34/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów wymiaru podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz.U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê wzór formularza do sk³adania przez
osoby fizyczne informacji o lasach, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.
2. Okrela siê wzór formularza do sk³adania deklaracji na
podatek leny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spó³ki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki
organizacyjne Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz osoby

fizyczne, które op³acaj¹ podatek leny na zasadach obowi¹zuj¹cych osoby prawne, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 463

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 463

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

Poz. 464, 465
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UCHWA£A nr III/35/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok podatkowy 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) i art. 5 ust.
1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zmianami) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

3. od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
7,70 z³
4. od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
3,46 z³
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

3,00 z³

b) dla powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 40 m2

5,30 z³

6. od budowli od wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
2%
7. od gruntów:

§1. Okrela siê na rok podatkowy 2003 nastêpuj¹ce wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci:
1. od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
0,49 z³
2. od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
15,75 z³
gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

a) dla powierzchni u¿ytkowej do 40 m2

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
0,58 z³
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,20 z³
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni

0,15 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

5. od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
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UCHWA£A Nr III/37/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza do sk³adania informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych
przez osoby fizyczne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 6 ust.
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zmianami) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê wzór formularza, na którym osoby
fizyczne s¹ obowi¹zane z³o¿yæ Wójtowi Gminy Suchy Las
informacjê o nieruchomociach i obiektach budowlanych.
2. Formularz zawiera dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci od osób fizycznych, z wy³¹czeniem osób
fizycznych zobowi¹zanych do z³o¿enia deklaracji na podatek

od nieruchomoci oraz op³acaj¹cych podatek na zasadach
obowi¹zuj¹cych osoby prawne.
3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 465

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 465

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

Poz. 465, 466
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UCHWA£A Nr III/38/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) i art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zmianami), Rada Gminy
Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
§1. Podatek od posiadania jednego psa w roku podatkowym 2003, wynosi rocznie 20,00 z³.
§2. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie
p³atnoci I-ej raty podatku lokalnego, tj. w terminie do 15
marca 2003 r., albo w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia
w posiadanie psa.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

Poz. 467, 468
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UCHWA£A Nr III/39/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej w roku 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 15 ust.
1-2 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1001 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z pón. zmianami) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na terenie Gminy Suchy Las:
1) za sprzeda¿ na stanowisku o powierzchni do 5 m2 stawka
dzienna
5,00 z³
2) za sprzeda¿ na stanowisku o powierzchni powy¿ej 5 m2 do
25 m2 stawka dzienna
10,00 z³
3) za sprzeda¿ na stanowisku o powierzchni powy¿ej 25 m2
stawka dzienna
30,00 z³

2. Na inkasentów wyznacza siê pracowników Stra¿y
Gminnej Gminy Suchy Las w osobach: D³u¿ewski Marek,
Julkowski Artur, Leniczak Bogdan, Malinowski Janusz,
Stachowiak Tomasz, ¯elek Robert, którzy pobór op³aty wykonuj¹ bez wynagrodzenia.
3. Inkaso mo¿e byæ dokonywane równie¿ na zasadach
okrelonych w §2, 3, 5, 6 uchwa³y nr XL/389/2001 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia inkasa
za pobór podatków i op³at lokalnych, stosowanych odpowiednio.
4. Zobowi¹zuje siê inkasentów do wp³at pobranych kwot
na konto Gminy nie rzadziej ni¿ 1 raz w tygodniu.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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UCHWA£A Nr III/40/2002 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami), art.
7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (j.t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zmianami), art. 22 §1 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z pón. zmianami), Rada Gminy Suchy Las uchwala co nastêpuje:

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomoci wprowadza
siê dla spó³ek prawa handlowego powsta³ych na skutek
restrukturyzacji komunalnego zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zak³ad Komunikacji Publicznej i Gospodarki Komunalnej
Gminy Suchy Las z siedzib¹ w Chludowie przy ul. Tysi¹clecia
8 tj.:
- Zak³adu Komunikacji Publicznej Suchy Las Spó³ka z o.o.,
- Zak³adu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spó³ka z o.o.

§1. 1. Sprzyjaj¹c rozwojowi przedsiêbiorczoci oraz
potrzebie zmniejszenia bezrobocia ustala siê zwolnienie od
podatku od nieruchomoci dla spó³ek, o których mowa w ust.
2.

zwanych dalej spó³kami.
§2. Dla spó³ek wprowadza siê ca³kowite zwolnienie od
podatku od nieruchomoci na okres 6 lat.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

§3. Udzielanie pomocy publicznej przedsiêbiorcom w trybie niniejszej uchwa³y odbywa siê zgodnie z przepisami
ustawy o pomocy publicznej oraz aktach wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
§4. Forma pomocy, udzielana jest jako pomoc dla spó³ek
z tytu³u ich udzia³u w realizacji zadañ publicznych.
§5. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomoci przyznaje organ podatkowy na udokumentowany wniosek podatnika
dotycz¹cy ka¿dego roku podatkowego.
2.

Poz. 468, 469
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Wójt Gminy Suchy Las okreli:

e) kwestiê zwrotu pomocy w razie wykorzystywania udzielonej pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Zaniechanie poboru podatku nastêpuje w drodze
decyzji zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszej uchwale.
§6. Zwolnienie od podatku od nieruchomoci przewidziane niniejsz¹ uchwa³¹ jest pomoc¹ publiczn¹ w rozumieniu
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców
(Dz.U. Nr 60, poz. 704 z pón. zm.).
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

a) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
b) sposób i termin dokonania ewentualnej korekty udzielonej
pomocy publicznej ponad dopuszczaln¹ intensywnoæ,
c) termin do sk³adania przez spó³ki informacji o wielkoci
otrzymanej pomocy publicznej w ró¿nych formach,

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

d) obowi¹zek zwrotu w rocznym rozliczeniu z podatku od
nieruchomoci kwot stanowi¹cych nadwy¿kê pomocy
ponad dopuszczaln¹ intensywnoæ,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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UCHWA£A Nr III/19/2002 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 21 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Sieroszewice
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Sieroszewice uchwala,
co nastêpuje:
§1. 1. Miejsce sprzeda¿y napojów alkoholowych mo¿e
byæ usytuowane w odleg³oci pow. 50 m od obiektów chronionych, mierzonych najkrótsz¹ drog¹ dojcia, od najbli¿szego wejcia do punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych,
mierzon¹ po ci¹gach komunikacyjnych.
2.

Ustala siê nastêpuj¹ce obiekty chronione:

Przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja, kocio³y, cmentarze.
§2. Lokalizacja miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych,
w czasie imprez na otwartym powietrzu, nie mo¿e zak³ócaæ
porz¹dku podczas trwania imprezy.

§3. Wyklucza siê mo¿liwoæ prowadzenia sprzeda¿y
i podawania napojów alkoholowych na terenie obiektów
szkolnych, przedszkolnych, na przynale¿nych im boiskach
oraz na imprezach organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y lub
z udzia³em dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.
§5. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Sieroszewice Nr
XXXI/179/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków
sprzeda¿y tych napojów na terenie gminy Sieroszewice.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Arkadiusz Wojtczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26
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Poz. 470
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UCHWA£A Nr III/18/2002 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 21 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: rolnego, lenego oraz od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmianami) w zwi¹zku z art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym
z dnia 15 lipca 1984 r. (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Sieroszewice wzory deklaracji do celów podatku:
1) rolnego o symbolu DR- 1 - za³¹cznik Nr 1 do mniejszej
uchwa³y,
2) lenego o symbolu DL- 1 - za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
3) od nieruchomoci o symbolu DN-1 - za³¹cznik Nr 3 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Ustala siê obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Sieroszewice wzory informacji do celów podatku:
1) rolnego o symbolu IR- 1 - za³¹cznik Nr 4 do niniejszej
uchwa³y,
2) lenego o symbolu IL - 1 - za³¹cznik Nr 5 do niniejszej
uchwa³y,
3) od nieruchomoci o symbolu IN - 1 -za³¹cznik Nr 6 do
niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Arkadiusz Wojtczak
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UCHWA£A Nr III/20/2002 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 21 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na terenie gminy Sieroszewice w 2003 roku:

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
i wiêcej

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
i wiêcej

12
25
27
29
31

25
27
29
31
i wiêcej

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
i wiêcej

- 400,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

- 600,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 650,00 z³

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
Dwie osie
560,00 z³
570,00 z³
580,00 z³
590,00 z³
Trzy osie
650,00 z³.
660,00 z³
670,00 z³
680,00 z³
878,00 z³
878,00 z³
Cztery osie i wiêcej
800,00 z³.
810,00 z³
902,00 z³
1.432,00 z³
1.432,00 z³

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton - 800,00 z³.
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
660,00 z³
670,00 z³
680,00 z³
1.084,00 z³
750,00 z³.
760,00 z³
770,00 z³
878,00 z³
1.365,00 z³
1.365,00 z³
900,00 z³.
910,00 z³
1.432,00 z³
2.124,00 z³
2.124,00 z³

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
900,00 z³
910,00 z³
920,00 z³
1.223,00 z³

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.000,00 z³
1.010,00 z³
1.020,00 z³
1.678,00 z³
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Trzy osie
1.100,00 z³.
1.100,00 z³
1.492,00 z³

5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego - 250,00 z³.

6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa / przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
i wiêcej

12
28
33
38

28
33
38
i wiêcej

12
36
38

36
38
i wiêcej

1.492,00 z³.
1.492,00 z³
2.207,00 z³

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Jedna o
250,00 z³
300,00 z³
320,00 z³
Dwie osie
300,00 z³.
531,00 z³
736,00 z³
995,00 z³
Trzy osie
586,00 z³.
586,00 z³
816,00 z³

7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

- 1.200,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.300,00 z³.

§2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku okrela siê
w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
-

od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie

- 440,00 z³,

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 660,00 z³,

-

powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 715,00 z³,

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton
- 880,00 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
- 275,00 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
-

mniej ni¿ 30 miejsc

- 1.320,00 z³,

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.430,00 z³,

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
300,00 z³
350,00 z³
486,00 z³
350,00 z³.
736,00 z³
1.118,00 z³
1.472,00 z³
816,00 z³.
816,00 z³
1.109,00 z³

§3. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5, i 7
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
-

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 360,00 z³,

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 540,00 z³,

-

powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 585,00 z³,

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton
- 720,00 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
- 225,00 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
-

mniej ni¿ 30 miejsc

- 1.080,00 z³,

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.170,00 z³,

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.
§5. Uchyla siê Uchwa³ê Rady Gminy Sieroszewice Nr
II/8/2002 z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
rok 2003.
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§6. Uchwa³a podlega opublikowaniu przez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz so³tysów gminy
Sieroszewice.

Poz. 471, 472

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Arkadiusz Wojtczak

472
UCHWA£A Nr III/21/2002 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 21 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Sieroszewice na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr
142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 109, 110 ust.
1 art. 122, 124 ust. 1, 2, 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155
poz. 1014 z 1998 roku ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê bud¿et gminy na okres roku kalendarzowego 2003 w nastêpuj¹cych kwotach:
1. Dochody bud¿etu gminy w wysokoci

12.446.425

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami kwota z³
1.016.975
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 a
- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego kwota z³
9.402
2. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci

12.464.425

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami kwota z³
1.016.975
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2a
- wydatki wynikaj¹ce z porozumienia miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego kwota z³
9.402
3. Rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ w wysokoci

30.000

§2. ród³o pokrycia deficytu bud¿etu w wysokoci
18.000

stanowi kredyt bankowy.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§3. 1. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych oraz wysokoæ nak³adów w kwocie 1.293.545 z³ realizowanych w roku
2003 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
2. Okrela siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4a do niniejszej
Uchwa³y.
§4. 1. Uchwala siê dotacjê podmiotow¹ dla gminnych
instytucji kultury w wysokoci 324.440 z³. Podzia³ dotacji dla
instytucji kultury okrela za³¹cznik Nr 5.
2. Uchwala siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego wysokoci okrelonej w za³¹czniku Nr 6.
§5. Uchwala siê przychody Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 15.000 z³ oraz
wydatki w wysokoci 17.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.
§6. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu planu wydatków
bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach
dzia³u, oraz miêdzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach
dzia³u tj. przyjêtych zadañ inwestycyjnych wynikaj¹cych
z za³¹cznika Nr 4 z wyj¹tkiem dotacji.
§7. Okrela siê kwotê 800.000 z³, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na wydatki bie¿¹ce.
§8. Okrela siê kwotê dochodów w wysokoci 75.000 z³
z tyt. wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatków w wysokoci 75.000 z³ na realizacjê zadañ
okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§9. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania d³ugu
w wysokoci 580.000 z³ oraz do sp³at zobowi¹zañ d³ugoterminowych tj. kredytów w roku 2003 w kwocie 562.000 z³.
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§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§11. Uchwa³a niniejsza wraz z za³¹cznikami podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 01.01.2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Arkadiusz Wojtczak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

DOCHODY BUD¯ETU W 2003 R.
Dzia³
010

Rozdz.

§

01095
075
083

100
10095

046

700
70005
047
075
077
092
750
75011
201
75023
045
097
751
75101
201
754
75414
201

Treæ
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d. i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
Pozosta³e odsetki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami.
Urzêdy gmin
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami.

Kwota
26.142
26.142
6.142
20.000
3.000
3.000
3.000
183.363
183.363
9.200
49.806
121.357
3.000
71.600
55.100
55.100
16.500
6.500
10.000
1.375
1.375
1.375
200
200
200
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033
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091
75618
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75802
292
75805
292
75814
092
801
80114
097
80130
232
80195
203
853
85313
201
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DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ.
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych
op³acany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RO¯NE ROZLICZENIA
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
Subwencja ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
OWIATA I WYCHOWANIE
Zespó³ Ekonomiczno- Administracyjny Szkó³
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Szko³y zasadnicze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
OPIEKA SPO£ECZNA
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz

2.062.093
30.050
30.000
50
558.200
500.000
21.000
32.500
2.200
2.500
611.240
315.080
153.500
8.000
85.000
2.500
160
35.000
12.000
80.000
4.500
75.000
500
782.603
782.103
500
9.047.203
5.680.765
5.680.765
3.013.626
3.013.626
351.812
351.812
1.000
1.000
25.289
1.000
1.000
9.402
9.402
14.887
14.887
965.300
34.400
34.400
740.500
740.500
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85316
4

201

85319
201
85328
083
854
85404
083
900
90002
083
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Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Przedszkola bez klas 0
Wp³ywy z us³ug
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wp³ywy z us³ug
RAZEM:

60.500
60.500
124.900
124.900
5.000
5.000
55.860
55.860
55.860
5.000
5.000
5.000
12.446.425

Za³¹cznik Nr 1a
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Dzia³
750

Rozdz.

§

75011
201

751
75101
201
754
75414
201
853
85313
201
85314
201
85316
201
85319
201

Treæ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Obrona Cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
OPIEKA SPO£ECZNA
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze orz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
Orodki Pomocy Spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
RAZEM

Kwota
55.100
55.100
55.100

1.375
1.375
1.375
200
200
200
960.300
34.400
34.400
740.500
740.500
60.500
60.500
124.900
124.900
1.016.975
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Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych w kwocie 13.000 z³ (Dz.750 rozdz.75011 paragraf 069)

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

WYDATKI BUD¯ETU W 2003 R.
Dzia³
010

Rozdz.

§

01008
4210
4300
4430
01010
4260
4430
6050
01030
2850
01095
4210
4430
400
40002
4300
600

60016
4270
4300
4430
6050

700
70095
4270
4430

710
71013

4300
750

75011
4010
4040
4110

75022

75023

4120
4210
4260
4300
4410
4440
3030
4210
4300
4010
4040
4110
4120
4210

Treæ
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Zakup energii
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby Rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Materia³y i wyposa¿enia
Ró¿ne op³aty i sk³adki
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ
ELEKTRYCZN¥, GAZ I WODÊ
Dostarczanie wody
Zakup us³ug pozosta³ych
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Drogi publiczne i gminne
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug remontowych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne
Zakup us³ug pozosta³ych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rady gmin
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Urzêdy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia

Kwota
667.253
30.000
3.000
25.000
2.000
627.563
20.000
3.000
604.563
3.690
3.690
6.000
7.000
4.000
45.000
45.000
45.000
537.768
537.768
247.000
49.000
1.768
240.000
49.500
49.500
45.000
4.500
25.000
25.000
25.000
1.498.423
94.614
62.200
4.300
11.890
1.630
6.018
1.222
5.606
431
1.317
92.000
75.000
7.000
10.000
1.226.009
752.824
48.000
143.200
19.610
89.227
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4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6060
75047
4100
4210
4300
75095
3030
4210
4430
5 751
75101
4110
4120
4300
754
75405
4210
75412
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4430
6050
6060
75414
4210
757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
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Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pobór podatków op³at i nie podatkowych nale¿noci
bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Ró¿ne op³aty i sk³adki
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Komendy powiatowe policji
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
Obs³uga papierów wartociowych kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartociowych oraz po¿yczek i kredytów
RO¯NE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
OWIATA I WYCHOWANIE
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

8.000
18.480
1.330
84.900
23.529
11.355
16.354
9.200
34.600
28.000
3.000
3.600
51.200
43.200
3.000
5.000
1.375
1.375
205
28
1.142
143.465
2.000
2.000
141.265
4.000
1.200
23.642
13.663
3.728
1.500
54.032
9.500
15.000
15.000
200
200
122.800
122.800
122.800
30.000
30.000
30.000
6.287.943
3.865.029
178.455
2.333.993
170.000
477.253
65.395
5.800
82.819
32.645
98.203
36.118
4.545
60.985
3.625
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4430
4440
6050
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
80113
4300
80114
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4440
80130
3020
4010
4040
4110
4120
4440
80146
4210
4300
4410
80195
4440
851
85154
3110
4110
4120
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Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych
Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkól
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Szko³y zawodowe
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia miêdzy
j.s.t.
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy

8.620
146.791
159.782
277.903
14.779
160.151
12.430
33.005
4.522
18.414
4.236
9.933
3.800
745
4.870
605
10.413
1.689.630
84.429
983.428
67.000
202.425
27.737
23.300
4.200
51.900
14.000
1.600
13.450
1.440
1.500
63.221
150.000
138.000
138.000
261.690
183.200
13.700
35.200
4.800
13.800
185
6.138
716
3951
9.402
474
6.633
549
1.156
159
431
31.402
3.197
21.896
6.309
14.887
14.887
75.000
75.000
3.000
5.000
1.000
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4210
4300
4410
853
85313
4130
85314
3110
4110
85315
3110
85316
3110
85319
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4410
4440
85395
3110
854
85401
4010
4040
4110
4120
4440
85404
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
85446
4210
4300
4410
900
90002
4300
90003
4210
4300
90015
4260
4270
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
OPIEKA SPO£ECZNA
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enie
Zakup energii
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przedszkola (bez klas 0)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka odpadami
Zakup us³ug pozosta³ych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych

20.000
41.500
4.500
1.362.637
34.400
34.400
868.500
839.700
28.800
79.700
79.700
60.500
60.500
293.357
170.447
14.879
33.136
4.958
23.534
883
760
29.275
9.500
5.985
26.180
26.180
782.061
42.989
32.773
1.183
6.072
832
2.129
736.493
29.230
413.900
31.300
83.636
11.459
10.330
32.360
2.100
11.330
4.700
1.500
26.200
500
2.780
25.168
50.000
2.579
232
2.097
250
368.260
48000
48.000
10.000
2.000
8.000
190.000
160.000
27.000

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

4300
90095
6610
921
92109
2550
4210
4260
4430
6050
92116
2550
92120
4210
92195
4210
4300

4210
4260
4300
4430
4210
4300
4430
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Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu
Warszawie na inwestycje, zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miedzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etu
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
RAZEM:

3.000
120.260
120.260
425.940
231.540
158.040
15.000
4.500
4.000
50.000
166.400
166.400
10.000
10.000
18.000
14.000
4.000
42.000
5.200
2.000
1.000
2.000
200
36.800
15.800
11.000
10.000
12.464.425

Za³¹cznik Nr 2a
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2003 R.
Dzia³
750

Rozdz.

§

75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
751
75101
4110
4120
4300
754
75414
4210
853

Treæ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
OPIEKA SPO£ECZNA

Kwota
55.100
55.100
37.320
2.580
7.134
978
2.638
3.400
260
790
1.375
1.375
205
28
1.142
200
200
200
960.300
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Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enie
Zakup energii
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
RAZEM:

34.400
34.400
740.500
711.700
28.800
60.500
60.500
124.900
89.435
7.310
17.298
2.370
4.410
450
250
100
2.000
1.277
1.016.975

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU NA 2003 ROK
Treæ

§

Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

952
992

Kwota
Przychody
580.000

Rozchody
562.000

Splata po¿yczek i kredytów nast¹pi z dochodów w³asnych gminy.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKOÆ NAK£ADÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2003
Dzia³
010

Rozdz.

§

01010
6050
6050
600
60016
6050
6050
6050
6050
6050
750
75023

Treæ
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Budowa kanalizacji w m. Rososzyca
Budowa sieci wodoci¹gowej w m. Sieroszewice
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Drogi publiczne gminne
Budowa drogi gminnej w m. Latowice, ul Po³udniowa
Budowa drogi gminnej w m. O³obok ul. Bryliñskiego
Budowa drogi gminnej w m. Strzy¿ew-Ma³olepsza
Budowa chodnika w m. Sieroszewice
Budowa chodnika w m. Parczew
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy gmin

Kwota
604.563
604.563
584.563
20.000
248.000
249.000
120.000
25.000
25.000
20.000
50.000
9.200
9.200
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6060
754
75412
6050
6060
801
80101
6050
6050
6050
6050
80110
6050
854
85404
6050
921
92109
6050

Zakup komputerów
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Budowa wiaty do przechowywania sprzêtu do æwiczeñ
stra¿ackich
Zakup radiostacji dla OSP
OWIATA I WYCHOWANIE
Szko³y Podstawowe
Remont Zespo³u Szkó³ w Wielowsi
Budowa Szko³y Podstawowej w Strzy¿ewie
Op³otowanie w Szkole Podstawowej w O³oboku
Wykonanie przy³¹cza energetycznego przy Szkole
Podstawowej w O³oboku
Gimnazja
Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w
Sieroszewicach
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Przedszkola bez klas,,0
Remont Przedszkola w Wielowsi
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Rozbudowa zaplecza kuchennego przy GOK w
Sieroszewicach
OGÓ£EM INWESTYCJE:

9.200
30.000
30.000
15.000
15.000
309.782
159.782
47.000
100.000
11.000
1.782
150.000
150.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.293.545

Za³¹cznik Nr 4a
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Nazwa programu. Zadania
Lp. planowane do realizacji w
ramach programu
I

Jednostki
organizacyjne
realizuj¹ce program

Okres realizacji
programu

Poprawa stanu bazy
owiatowej

Gminny Zak³ad
Budowa Szko³y
Ekonomiczno1.
Podstawowej w Strzy¿ewie Administracyjny Szkól i
Przedszkoli
Gminny Zak³ad
Budowa sali gimnastycznej
Ekonomiczno2. przy Zespole Szkól w
Administracyjny Szkól i
Sieroszewicach
Przedszkoli
Gminny Zak³ad
Remont Zespo³u Szkó³ w
Ekonomiczno3.
Wielowsi
Administracyjny Szkó³ i
Przedszkoli
Poprawa stanu dróg na
II
terenie gminy
Modernizacja drogi
1. gminnej we wsi Latowice. Urz¹d Gminy
ul. Po³udniowa
Poprawa stanu sanitarnego
III
gminy
Budowa kanalizacji
1. sanitarnej we wsi
Urz¹d Gminy
Rososzyca
Ogó³em

£¹czne nak³ady
finansowe wartoæ
kosztorysowa
zadania

Wydatki do poniesienia w latach
2003

2004

2005

4.770.896

297.000 1.000.000 1.050.000

2002-2006

2.059.873

100.000

400.000

500.000

2002-2005

2.634.023

150.000

600.000

550.000

2002-2003

77.000

47.000

-

-

230.000

120.000

-

-

230.000

120.000

-

-

2.159.563

584.563

-

-

2.159.563

584.563

-

-

2002-2003

2002-2003

7.160.459 1.001.563 1.000.000 1.050.000
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK
Dzia³
921

Rozdz.

§

92109
2550
92116
2550

Treæ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW7EGO
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury

Kwota
324.440
158.040
158.040
166.400
166.400

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO ZAK£ADU KOMUNALNEGO W SIEROSZEWICACH NA 2003 ROK
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Rozdzia³ 90017 Zak³ady Gospodarki Komunalnej

§092 Odsetki

I. PRZYCHODY
§083 Wp³ywy z us³ug

- wp³ywy z wykonania prac kopark¹, odnie¿anie dróg,
transport itp.
96.000

718.000

w tym:
- wp³ywy za pobór wody

460.000

- wp³ywy za czynsz mieszk. i c.o.

162.000

7.000

Ogó³em

725.000

II. WYDATKI
1. P³ace i pochodne od p³ac

323.340

2. Wydatki rzeczowe

401.660

Ogó³em

725.000

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Sieroszewice na 2003 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej
Planowany stan rodków na rachunku Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na pocz¹tek 2003
roku 2.500 z³
PRZYCHODY
15.000 z³
§069 wp³ywy z ró¿nych op³at

15.000 z³

WYDATKI
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 zakup us³ug pozosta³ych

17.000 z³
5.000 z³
12.000 z³

Planowany stan rodków na rachunku Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na koniec 2003
roku 500 z³
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UCHWA£A Nr III/16/2002 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w obrêbie wsi Borek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwy ulicom we wsi Borek:
1) Têczowa,
2) Weso³a.
§2. Po³o¿enie ulic wymienionych w §1 opisano na mapie
sytuacyjnej w za³¹czniku stanowi¹cy integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega rozplakatowaniu na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Godzieszach Wielkich i we wsi
Borek.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Józef Szymañski
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UCHWA£A Nr IV/19/2002 RADY GMINY BARANÓW
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych na terenie gminy Baranów
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
I. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI
§1. Konsultacje spo³eczne przeprowadza siê:
1) w przypadkach przewidzianych ustawami,
2) w wa¿nych sprawach dla Gminy z zastrze¿eniem §2 pkt 2.
§2. 1. Wa¿ne spraw¹ dla gminy jest sprawa dotycz¹ca
ogó³u lub znacznej czêci mieszkañców.
2. Konsultacje mog¹ dotyczyæ równie¿ sprawy dotycz¹cej tylko czêci mieszkañców np. so³ectwa (wsi).
§3. Konsultacjom spo³ecznym mog¹ podlegaæ w szczególnoci:
1) projekty uchwa³ Rady - je¿eli Rada tak postanowi,
2) planowane znaczne inwestycje w Gminie.
§4. W konsultacjach spo³ecznych mog¹ braæ udzia³ pe³noletni mieszkañcy Gminy, a tak¿e organizacje spo³eczne, polityczne, zwi¹zki zawodowe oraz stowarzyszenia dzia³aj¹ce na
terenie gminy.
§5. W konsultacjach spo³ecznych osoby i organizacje,
o których mowa w §4 wypowiadaj¹ swoje opinie i zg³aszaj¹
wnioski co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy poddanej
konsultacji.
§6. Wyniki konsultacji nie wi¹¿¹ organów Gminy.
II. TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPO£ECZNYCH
§7. 1. Organem uprawnionym do przeprowadzania konsultacji jest Wójt Gminy.
2.

Wójt postanawia o przeprowadzeniu konsultacji:

1) z inicjatywy w³asnej (z zastrze¿eniem §3),
2) na wniosek:
a) przynajmniej 20% mieszkañców Gminy lub so³ectwa je¿eli wnioskowany do konsultacji temat dotyczy tylko
so³ectwa,

2. O odmowie przeprowadzenia konsultacji w formie
zarz¹dzenia Wójt powiadomi wnioskodawców podaj¹c przyczyny odmowy.
3. Powiadomienie, w przypadkach wniosku, o którym
mowa w §7 ust. 2 pkt 2 lit. a dorêcza siê osobie wskazanej
przez wnioskodawców.
§9. 1. Wójt postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji
spo³ecznej podaje zarz¹dzenie w tej sprawie do publicznej
wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy w Baranowie oraz dorêcza je so³tysom
i organizacjom, o których mowa w §4.
2.
raæ:

Zarz¹dzenie, o którym mowa w pkt 1 powinna zawie-

a) okrelenie przedmiotu konsultacji,
b) terytorialny i przedmiotowy zasiêg konsultacji,
c) sposób oraz tryb og³aszania opinii i wniosków oraz ich
formê,
d) termin rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji,
e) sposób og³aszania wyników konsultacji.
§10. 1. Do przeprowadzenia konsultacji Wójt mo¿e upowa¿niæ jednostkê organizacyjn¹ Gminy.
2. Wójt mo¿e powo³aæ Komisjê ds. przeprowadzania Konsultacji w sk³adzie 3-5 osób.
§11. 1. Wyniki konsultacji spo³ecznych podaje siê do
publicznej wiadomoci nie póniej ni¿ w ci¹gu 60 dni od
terminu ich zakoñczenia, poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Baranowie.
§12. 1. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.
2. Materia³y zwi¹zane z przeprowadzonymi konsultacjami stanowi¹ za³¹cznik do rejestru.
§13. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi:
1) Gmina w przypadkach §2 pkt 1 oraz §3 i §7 ust. 2 pkt 1
uchwa³y,
2) Wnioskodawca-chyba, ¿e Wójt postanowi inaczej.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

b) organizacji, o których mowa w §4, mieszkañcy mog¹
sk³adaæ wnioski poprzez zebrania wiejskie w so³ectwach.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Baranów.

§8. 1. Z³o¿enie wniosku, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt
2 nie wi¹¿e Wójta co do przeprowadzenia konsultacji.

§15. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust

475
UCHWA£A Nr IV/24/2003 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci i rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3, art.
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz.
84 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na terenie
Gminy i Miasta Raszków:
1) budynki s³u¿¹ce celom jednostek ochotniczych stra¿y
po¿arnych, gminnych orodków kultury, biblioteki, sale
wiejskie, z wyj¹tkiem czêci zajêtych na cele dzia³alnoci
gospodarczej w tych budynkach, grunt znajduj¹cy siê pod
tymi budynkami oraz grunty przyleg³e do nich (place,
dojcia itp.), oraz budynki i budowle zajête na stacje
uzdatniania wody, sieci ruroci¹gów wodoci¹gowych,
2) budynki i budowle zajête na sk³adowiska odpadów komunalnych oraz place targowe,

3) grunty pod zbiornikami wodnymi i retencyjnymi stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
samochody bêd¹ce na stanie jednostek organizacyjnych
gminy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Raszków.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/207/2002 Rady Gminy
i Miasta Raszków z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie
zwolnieñ z podatku od nieruchomoci i rodków transportowych.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
() Bernard Krawiec

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

 2612 

Poz. 476, 477

476
UCHWA£A Nr IV/29/2003 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/9/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie
wysokoci stawek podatku i op³at lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 5,
14, 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych, (jednolity tekst Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
i Miasta Raszków uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr III/9/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wysokoci stawek
podatku i op³at lokalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Skrela siê §5 o treci:

2. Uiszczenie op³aty nastêpuje w gotówce w kasie Urzêdu
Gminy i Miasta w Raszkowie.
2. §8 otrzymuje brzmienie: Powierza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Raszkowie i ustala siê wynagrodzenie za inkaso
w wysokoci 4% od pobranych op³at targowych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Raszków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.

1. Wprowadza siê obowi¹zek uiszczenia op³aty administracyjnej od czynnoci urzêdowych za sporz¹dzenie testamentu allograficznego w trybie przepisów okrelonych
w art. 951 K.C. w kwocie 100,00 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
() Bernard Krawiec
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UCHWA£A Nr IV/30/2003 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/189/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych zmienionej uchwa³¹ Nr III/10/2002 Rady Gminy
i Miasta Raszków z dnia 12 grudnia 2002 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40, 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity
z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy i Miasta uchwala, co nastêpuje:

4. od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

- o liczbie osi - trzy

1.200 z³

§1. W uchwale Nr XXIV/189/2001 Rady Gminy i Miasta
Raszków z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych,
zmienionej uchwa³¹ Nr III/10/2002 Rady Gminy i Miasta
Raszków z dnia 12 grudnia 2002 roku - §1 pkt 4, pkt 4a, pkt
6, pkt 6a, pkt 8 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.800 z³

1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t
- o liczbie osi - dwie

800 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 26 t
- o liczbie osi - dwie

800 z³

- o liczbie osi - trzy

1.200 z³

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.800 z³
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton
800 z³

-

o liczbie osi - dwie

1.450 z³

o liczbie osi - trzy

1.200 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.650 z³

o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.800 z³

4a od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t
-

o liczbie osi - dwie

1.084 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.200 z³

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.800 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 26 t
-

o liczbie osi - dwie

1.084 z³

-

liczbie osi - trzy

1.365 z³

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.800 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton a mniejszej ni¿ 36 ton
-

o liczbie osi - dwie

1.678 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.800 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton
-

o liczbie osi - dwie

1.678 z³

-

o liczbie osi - trzy

2.207 z³

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne i innym systemie zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton

3) równej lub wy¿szej ni¿ 26 t
-

o liczbie osi - dwie

1.084 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.365 z³

-

o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.124 z³

6 od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton

-

o liczbie osi - jedna

700 z³

-

o liczbie osi - dwie

1.118 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.118 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton, a mniejszej ni¿ 38 ton
-

o liczbie osi - jedna

700 z³

-

o liczbie osi - dwie

1.118 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.109 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton

-

o liczbie osi - dwie

1.450 z³

-

o liczbie osi - jedna

-

o liczbie osi - trzy

1.650 z³

-

o liczbie osi - dwie

1.472 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.109 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
-

o liczbie osi - dwie

1.650 z³

-

o liczbie osi - trzy

1.800 z³

6a od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnej o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

700 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Raszków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje w 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
() Bernard Krawiec
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UCHWA£A Nr VI/37/03 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art.
14 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê podatek od posiadania jednego psa na
terenie gminy Ceków-Kolonia w wysokoci 30 z³ rocznie.
§2. Podatku wymienionego w §1 nie pobiera siê:
1) w przypadkach okrelonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami),
2) z tytu³u posiadania psów utrzymywanych do pilnowania
nieruchomoci - po dwa na ka¿de samodzielne gospodarstwo domowe.
§3. 1. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym osoba
fizyczna wesz³a w jego posiadanie.

3. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ i wygas³ w ci¹gu
roku, podatek zatem ustala siê proporcjonalnie do liczby
miesiêcy, w którym istnia³ obowi¹zek.
4. Podatek jest p³atny do dnia 15 marca lub w ci¹gu 14
dni od daty powstania obowi¹zku podatkowego.
5.

Podatek jest p³atny w kasie Urzêdu Gminy.

§4. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/10/02 z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek od posiadania
psów.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ceków-Kolonia.
§6. Uchwa³a podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz na terenie gminy Ceków-Kolonia.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 roku.

2. Obowi¹zek podatkowy wygas³ z koñcem miesi¹ca,
w którym osoba fizyczna pozby³a siê psa.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski
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UCHWA£A Nr VI/38/03 RADY GMINY W CEKOWIE KOLONII
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40,41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002 pón. zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 580 z³,

2) od 2001 r.

- 560 z³.

1a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 600 z³,

2) od 2001 r.

- 580 z³.

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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1) do 2002 r. w³¹cznie

- 990 z³,

1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.180 z³,

2) od 2001 r.

- 970 z³.

2) od 2001 r.

- 1.160 z³.

2a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.000 z³,

2) od 2001 r.

- 980 z³.

3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

3a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.200 z³,

2) od 2001 r.

- 1.180 z³.

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t (czyli od 12 t).

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
850
870
890
920
Trzy osie
2.170
2.190
2.210
2.230
2.250
2.270
Cztery osie i wiêcej
1.310
1.330
1.350
1.432
1.432

5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

860
880
900
1.084
2.180
2.200
2.220
2.240
2.260
2.280
1.320
1.340
1.432
2.124
2.124

5b. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t
i poni¿ej 12 t, wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.280 z³,

1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.180 z³,

2) od 2001 r.

- 1.260 z³.

2) od 2001 r.

- 1.160 z³.

5a. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t do 8 t
w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

5c. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t
i poni¿ej 12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin,
w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.300 z³,

1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.160 z³,

2) od 2001 r.

- 1.280 z³.

2) od 2001 r.

- 1.140 z³.

6. od ci¹gnika i balastowego przystosowanego do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t.
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Masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
1.270
1.290
1.310
1.330
Trzy osie
1.220
1.492

7. od przyczepy i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t do 10 t w³¹cznie,
z wyj¹tkiem zwi¹zanym wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 800 z³,

2) od 2001 r.

- 780 z³.

7a. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t do poni¿ej 12 t,
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w
tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.290
1.310
1.330
1.678
1.492
2.207

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 980 z³,

2) od 2001 r.

- 960 z³.

8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

Minimalna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Stawka
min. - maks.
(w z³otych)
Jedna o
1.000
1.020
1.040
Dwie osie
1.060
1.080
1.100
1.120
Trzy osie
1.140
1.160

9. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 900 z³,

2) od 2001 r.

- 890 z³.

9a. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, nie wyposa¿onych
w katalizator spalin ani w instalacjê gazow¹, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 r. w³¹cznie
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- 950 z³,

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

2) od 2001 r.

Stawka
min. - maks.
(w z³otych)
1.020
1.040
1.060
1.080
1.100
1.120
1.472
1.160
1.180

- 920 z³.

9b. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30,
wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.800 z³,

2) od 2001 r.

- 1.780 z³.

9c. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30
miejsc, nie wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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1) do 2000 r. w³¹cznie

- 1.810 z³,

2) od 2001 r.

- 1.800 z³.

§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Ceków
- Kolonia.

§2. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/12/02 Rady Gminy w Cekowie Kolonii z 17 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa i obowi¹zuje od roku 2003.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski

480
UCHWA£A Nr XLV/338/02 RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym,
o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa,
o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz. 497 ze zm.) Rada
Powiatu w Pleszewie uchwala, co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr IV/16/99 Rady Powiatu
w Pleszewie z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Pleszewskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. W §8 ust. 4 w miejsce zapisu 30 radnych wprowadza siê
zapis 19 radnych,
2. W §14 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: porz¹dek obrad,
3. W §18 ust. 5 pkt 2 w miejsce zapisu projekt porz¹dku
obrad wprowadza siê zapis porz¹dek obrad,
4. W §36 w miejsce zapisu Wydzia³u Organizacji, Promocji
i Rozwoju wprowadza siê zapis Wydzia³u Organizacyjnego,
5. W §37 ust. 2 po s³owach wchodz¹ radni, dodaje siê zapis
przedstawiciele wszystkich Klubów,
6. W §53 ust. 2 liczbê 4 zastêpuje siê liczb¹ 3,

7. W §67 ust. 2 pkt 4 mylnik 2 otrzymuje brzmienie: Zespó³
Szkó³ Technicznych w Pleszewie,
8. W §67 ust. 2 pkt 4 mylnik 3 otrzymuje brzmienie: Zespó³
Szkó³ Us³ugowo-Gospodarczych w Pleszewie,
9. W §67 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Zespó³ Szkó³
Specjalnych w Pleszewie,
10. W §67 ust. 2 pkt 7 po s³owach Centrum Kszta³cenia
Praktycznego dodaje siê s³owa i Orodek Doskonalenia
Nauczycieli,
11. W §68 ust. 1 skrela siê pkt 3, a dotychczasowe pkt 4 i 5
otrzymuj¹ kolej no numery 3 i 4.
§2. Uchwala siê tekst jednolity Statutu Powiatu Pleszewskiego w brzmieniu stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
Uchwa³y.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, z tym ¿e postanowienia §1 pkt 1, 5 i 6
niniejszej Uchwa³y wchodz¹ w ¿ycie nie wczeniej ni¿ od
nowej kadencji Rady Powiatu.

Przewodnicz¹cy Rady
() Bogdan Skitek
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLV/338/02
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 26 wrzenia 2002 r.

STATUT POWIATU PLESZEWSKIEGO
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Powiat pleszewski, zwany dalej powiatem, stanowi
lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) Miasto i Gmina Pleszew,
2) gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Giza³ki, Go³uchów.
§2. 1. Siedzib¹ w³adz powiatu jest Miasto Pleszew.
2. Powiat po³o¿ony jest w Województwie Wielkopolskim. Powiat obejmuje obszar o powierzchni 712 km2.
§3. 1. Powiat ma osobowoæ prawn¹,
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4. 1. Insygniami w³adz samorz¹dowych s¹:
1) Herb Powiatu Pleszewskiego umieszczony jest w polu
tarczy, na niebieskim tle, przedstawiaj¹cy bia³¹ kamienn¹
wie¿ê z czterema blankami wspart¹ na czterech z³otych
kulach i szeæ z³otych gwiazd okalaj¹cych obwodowe
wie¿ê, dwie po ka¿dej ze stron wie¿y i dwie gwiazdy pod
skrajnymi kulami. Wzór graficzny herbu Powiatu Pleszewskiego stanowi Za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
2) Flaga Powiatu Pleszewskiego, któr¹ jest prostok¹tny p³at
tkaniny z ukonie ciêtym swobodnym koñcem o niebieskiej barwie, w czêci skonej pas górny, rodkowy i dolny
o barwie bia³ej z umieszczonym od strony drzewca herbem Powiatu Pleszewskiego bez tarczy. Wzór graficzny
flagi Powiatu Pleszewskiego stanowi Za³¹cznik Nr 2 do
Statutu.
3) £añcuch dla Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Pleszewie
z herbami szeciu Gmin Powiatu Pleszewskiego usytuowanymi symetrycznie i zwieñczony u do³u herbem Powiatu Pleszewskiego, po³¹czonymi ozdobnym ³añcuchem.
Wzór graficzny ³añcucha stanowi Za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
4) £añcuch dla Starosty Pleszewskiego z god³em Pañstwa
i herbem Powiatu Pleszewskiego. Wzór ³añcucha stanowi
Za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
5) Szeciok¹tny drewniany m³otek z wygrawerowanym
w metalu herbem Powiatu Pleszewskiego na górnej czêci
obucha - dla prowadz¹cego sesjê. Wzór graficzny m³otka
stanowi Za³¹cznik nr 5 do Statutu.
6) Mosiê¿ny dzwoneczek z metalow¹ r¹czk¹ z wygrawerowanym herbem Powiatu Pleszewskiego. Wzór graficzny dzwoneczka stanowi Za³¹cznik Nr 6 do Statutu.

7) Ozdobna pieczêæ z herbem Powiatu Pleszewskiego u¿ywana do znakowania i lakowania okolicznociowych, wa¿nych dokumentów. Wzór graficzny pieczêci stanowi
Za³¹cznik Nr 7 do Statutu.
2. Zasady u¿ywania flagi, herbu i innych insygniów
w³adz samorz¹dowych Powiatu Pleszewskiego okrela Rada
odrêbn¹ Uchwa³¹.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
1. Do zakresu dzia³ania powiatu, o którym mowa w ust.
1 nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y.
§6. 1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ
jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1 nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
ROZDZIA£ II
Organy powiatu
§7. Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
§8. 1. Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.
2.

Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu okrela
ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602 ze zm.).
4.

W sk³ad rady powiatu wchodzi 19 radnych.

§9. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu
powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
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4) stanowienie o kierunkach, dzia³ania zarz¹du powiatu oraz
rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej,

2. Radny wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.

5) uchwalenie bud¿etu powiatu,

3. Wy³¹cznym zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie jej obrad.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego, jego zadania
wykonuje upowa¿niony wiceprzewodnicz¹cy.

6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków
i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu
dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz
ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowi¹
inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹ganie d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych
przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub
wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania
udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i gminami, je¿eli
zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia maj¹tku,
i)

tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,

9) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi
powiatu,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji rady powiatu.
§10. 1. Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepisy
ustawowe stanowi¹ inaczej.
2. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie
udzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
§11. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 2 wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.

4. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿
w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
§12. 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych
przez przewodnicz¹cego, w miarê potrzeby co najmniej jednak raz na kwarta³.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady,
zarz¹du lub starosty, przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w terminie przypadaj¹cym
w ci¹gu 14 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów
do rad powiatów na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku
wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
wyników wyborów do rady powiatu.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady, do czasu wyboru
przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.
§13. 1. Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby, rada powiatu mo¿e dokonywaæ
zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§14. 1. Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje sesje rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) porz¹dek obrad.
3. Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³,
dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym materia³y
na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu,
dorêcza siê radnym co najmniej na 10 dni przed rozpoczêciem
sesji.
§15. 1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga
w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz
w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych na
podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
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§16. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu,
po zasiêgniêciu opinii starosty, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§17. 1. Sesje Rady powiatu s¹ jawne.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji
rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w Urzêdzie Starostwa Powiatowego i siedzibach urzêdu gmin.
3. Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ
wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub radnego, rada powiatu mo¿e
postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego
rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie
powiatu podejmowanie uchwa³.
5. W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady
przed ich zakoñczeniem.
§18. 1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady, przewodnicz¹cy rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak
wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y: Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ
obrad,
2) przedstawia porz¹dek obrad, z wnioskiem o uzupe³nienie
lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ, komisja, klub
radnych i zarz¹d powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski,
o których mowa w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych
powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji lub
zarz¹du.
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7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ
w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§19. 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do zarz¹du powiatu albo komisji rady, za porednictwem przewodnicz¹cego rady,
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana na sesji lub
pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.
§20. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych
bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy §19 ust. 3 i 4.
§21. 1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady
zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego rady.
3. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
zaproszonym na sesjê rady.
§22. 1. Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os.
Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi,
mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady osobom bêd¹cym
publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek
obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§23. 1. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu
w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
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2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzeganie regulaminu obrad.
§24. 1. Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub zarz¹dowi powiatu, zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§25. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹
wyst¹piæ:
1) zarz¹d powiatu,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) komisja rady,
4) klub radnych,
5) co najmniej 6 radnych.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady i radcê prawnego.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2-5 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d
powiatu.
4. Przewodnicz¹cy rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i zarz¹dowi powiatu.
§26. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§27. 1. Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
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2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady
powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady prowadz¹cy sesjê.
§28. 1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery,
podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje
siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr
uchwa³ prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Uchwa³a
organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych
podlega przekazaniu niezw³ocznie.
4. Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§29. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
gmin w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich
wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹: przewodnicz¹cy rad zainteresowanych gmin i przewodnicz¹cy Rady Powiatu.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy zainteresowanych gmin i przewodnicz¹cy
Rady Powiatu.
§30. 1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez
ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze
obwieszczeñ i sposób zwyczajowo przyjêty. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem takiego og³oszenia.
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w wojewódzkim Dzienniku urzêdowym.
§31. Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej
siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych
przez powiat.
§32. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu lub z jego upowa¿nienia
sekretarz sesji.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole
sesji.
§33. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach
opatrzonych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez radê powiatu sporód radnych. Komisja
skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
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4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§34. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê, nie
dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych
g³osów -to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie
parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie
oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów,
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§35. Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.
1. Protokó³ z sesji rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê
zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez radê,
protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski
nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce przewodnicz¹cego rady.
4. Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego
wgl¹du w Biurze Rady na 7 dni przed terminem kolejnej
sesji.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿
do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie
protoko³u.
§36. Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia Biuro
Rady dzia³aj¹ce w ramach Wydzia³u Organizacyjnego.
§37. 1. Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
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2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, przedstawiciele wszystkich Klubów z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych
funkcje, przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz
radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
4. Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania
w zakresie kontroli zlecane przez radê powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych
komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§38. 1. Pracê komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie 6, w tym 2
zastêpców: przewodnicz¹cego i sekretarza komisji.
3. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu
kontroli zatwierdzonego przez radê powiatu.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt
planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 10 grudnia roku
poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgod¹ rady powiatu, komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianych
w rocznym planie kontroli.
§39. 1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy
na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku równej liczby
g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³,
który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz
inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§40. 1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du
powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod
uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci
i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê z 2 do 4 cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy
komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia
do przeprowadzenia kontroli okrelaj¹c w nim zakres kontroli.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 5
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie
i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa
w ust. 2.
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§41. 1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu
z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub
powinowatych.

3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany
i odwo³ywany przez cz³onków komisji. Komisja mo¿e równie¿
powo³aæ sekretarza komisji oraz 1 do 2 wiceprzewodnicz¹cych.

2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u
w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.

4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji
sta³ych, a przewodnicz¹cym - tylko 1.

3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli
rozstrzyga komisja rewizyjna.
§42. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych
dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne
w miarê mo¿liwoci w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§43. 1. Zespó³ kontrolny, w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹
cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki,
który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³ komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki
oraz do zarz¹du powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków
i zleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê
do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników
kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego
planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pó³rocze.
§44. Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§45. 1. Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych
zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.

5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian
w tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na wniosek
zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§46. 1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ rady
powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji
przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci rady i zarz¹du.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zania przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej 1 raz w roku najpóniej do koñca I kwarta³u nastêpnego roku kalendarzowego,
oraz w ka¿dym czasie - na ¿¹danie rady.
§47. 1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady, radni nie bêd¹cy
cz³onkami komisji oraz cz³onkowie zarz¹du powiatu.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§48. 1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami,
a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji
niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji
lub przewodnicz¹cego rady.
3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji,
jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
§49. 1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego komisji.
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2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski
mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³y rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny
sprawozdawca.
§50. 1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale
o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
§51. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna
§52. 1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 30 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych
w klubie,
3) nazwê klubu - je¿eli klub j¹ posiada.
3. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem powiatu.
4. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulamin klubów w terminie
7 dni od ich uchwalenia lub zmian.
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3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze¿eniem §66 ust. 5.
3. W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie
radzie powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które
wspólnie tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹.
§56. 1. Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio
zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ
znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie
dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
3. Czynnoci o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci
powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.

5. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad rady.

6. Starosta mo¿e upowa¿niaæ na pimie wicestarostê,
poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania
w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.

§53. 1. Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

§57. Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy
zarz¹du nale¿y w szczególnoci:

2. W sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta jako jego
przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie w liczbie
3 osób.
3. Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
§54. 1. Z cz³onkami zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do
zarz¹du.
§55. 1. Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu
i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,

1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§58. 1. Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny
udzia³ w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej
ni¿ raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby, starosta mo¿e zwo³aæ zarz¹d
w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du,
w terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
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§59. 1. Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy
im starosta lub wicestarosta.

8. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.

2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du - z g³osem stanowi¹cym, a sekretarz i skarbnik powiatu
- z g³osem doradczym.

§63. Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej
sesji.

3. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot obrad.

§64. 1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu.

4. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ zostaæ
zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§60. 1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie
sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska zarz¹du.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du obecni na jego posiedzeniu.
4. Uchwa³y zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach
z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du,
którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê
odpowiednio §10 ust. 1.
§61. 1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom
zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady
powiatu, chyba, ¿e rada okreli zasady wykonywania swojej
uchwa³y.
§62. 1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy
w posiedzeniu zarz¹du uczestniczy³y równie¿ inne osoby,
w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje
w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg
dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których
mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ, do
publicznego wgl¹du, o ile nie rusza to przepisów o ochronie
tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo ochronie danych
osobowych.

2. Zadania skarbnika powiatu jako g³ównego ksiêgowego
bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce
czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu
i regionalnej izby obrachunkowej.
§65. 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje
nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowym
i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹
i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
§66. Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach
zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady
powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
ROZDZIA£ III
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe s³u¿by,
inspekcje i stra¿e
§67. 1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê
w celu wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹
w szczególnoci.
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej:
-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Pleszewie,

-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Fabianowie,

3) Samodzielny Publiczny Zak³ady Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,
4) szko³y ponadpodstawowe i placówki owiatowe:
-

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Staszica
w Pleszewie,

-

Zespó³ Szkó³ Technicznych w Pleszewie,

-

Zespó³ Szkó³ Us³ugowo-Gospodarczych w Pleszewie,
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Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
w Marszewie,

5) Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pleszewie,
6) Zespó³ Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych
7) Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie
9) Zarz¹d Dróg Powiatowych.
10) Powiatowy Urz¹d Pracy
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne
uchwalone przez zarz¹d powiatu, z zastrze¿eniem ust. 5.
5. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników
i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.
6. Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
§68. 1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) komenda powiatowa Policji w Pleszewie,
2) komenda powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pleszewie,
3) powiatowy inspektorat weterynarii w Pleszewie,

Poz. 480

3. Bud¿et powiatu jest uchwalony przez radê powiatu na
rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§70. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.
2. Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie
powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady
prawa bud¿etowego oraz ustalenia rady powiatu.
3. Bez zgody zarz¹du powiatu, rada powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia
w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§71. Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac nad projektem
bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu,
z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu
powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu
powiatu.

4) powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w Pleszewie,

§72. 1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.

2. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:

2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez radê
powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku
bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt
bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.

1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników, z wyj¹tkiem kierowników jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze
powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami
tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.
3. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa powiatu
§69. 1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym dochody i wydatki powiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie,
o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa
ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku
bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez regionaln¹
izbê obrachunkow¹ podstawa gospodarki bud¿etowej jest
projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu mo¿e
uchwaliæ prowizorium powiatu na okres objêty prowizorium
bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 4, starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§73. 1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.
2. Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
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1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w
uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,

2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych
powiatu.
ROZDZIA£ Va

3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowanie rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z
wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych
udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których
mowa w ust, 2 pkt 1 i 2.
ROZDZIA£ V
Mienie powiatu
§74. 1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa
maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym ustawy
przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne, które mog¹ byæ
tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie
nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§75. 1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w
imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden
cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d w drodze
uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu, do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§76. Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§77. 1. Zarz¹d mienia powiatu i jego ochrona powinny
byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.

Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, komisji i Zarz¹du
§771. 1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) uchwa³y Rady i uchwa³y Zarz¹du,
5) interpelacje i wnioski Radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§772. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, komisji i
Zarz¹du udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach i godzinach
przyjmowania interesantów przez Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu.
§773. 1. Z dokumentów wymienionych w §771 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je
i kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Starostwie Powiatowym i w asycie
pracownika Starostwa.
3. Odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych
w §771 ust. 1 sporz¹dzane s¹ odp³atnie zgodnie z cennikiem
obowi¹zuj¹cym wszystkich interesantów w Starostwie, ustalonym dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie
Powiatowym w Pleszewie.
§774. 1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie odpisów i wypisów z dokumentów
okrelonych w §77 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
nieodp³atnie.
§775. Udostêpnienie dokumentów o których mowa
w §771 nastêpuje bez zbêdnej zw³oki, nie póniej jednak ni¿
w terminie 14 dni od zg³oszenia ¿¹dania.
§776. Uprawnienia okrelone w §771-775 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, komisje lub Zarz¹d
uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci jeli wynika to wy³¹cznie
z mocy przepisu prawnego odrêbnej uchwa³y,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73 Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
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ROZDZIA£ VI
Przepisy koñcowe
§78. Zmiany statutu dokonuje rada powiatu w trybie
w³aciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Powiatu Pleszewskiego
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Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Powiatu Pleszewskiego
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Powiatu Pleszewskiego
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Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Powiatu Pleszewskiego
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Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Powiatu Pleszewskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

 2633 

Poz. 480

Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Powiatu Pleszewskiego
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481
ANEKS Nr 5
z dnia 17 stycznia 2003 r.
do porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 1999 r. pomiêdzy Starost¹ redzkim a Nadleniczym Nadlenictwa Jarocin
ny:

§1. W porozumieniu strony dokonuj¹ nastêpuj¹cej zmia-

§2. Pozosta³e postanowienia porozumienia pozostaj¹ bez
zmian.

§4 otrzymuje brzmienie:

§3. Niniejszy aneks sporz¹dzony zosta³ w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Nadleniczy zastrzega, ¿e warunkiem prowadzenia powierzonych spraw jest zapewnienie przez Starostê rodków
finansowych na te cele (art. 5 ust. 4 ustawy o lasach).
O wysokoci rodków na realizacjê powierzonych zadañ na
dany rok Starosta informowaæ bêdzie Nadleniczego pismem
w terminie do dnia 30 marca ka¿dego roku. rodki finansowe
bêd¹ przekazywane kwartalnie w wysokoci 1/4 ustalonej
przez Starostê kwoty po otrzymaniu faktury w terminie do 10
dnia miesi¹ca po up³ywie ka¿dego kwarta³u a w ostatnim
kwartale roku w terminie do 20 grudnia danego roku.

§4. Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Starosta
() mgr in¿. Pawe³ £ukaszewski

Nadleniczy
() mgr in¿. Krzysztof Schwartz

482
ANEKS Nr 5
z dnia 17 stycznia 2003 r.
do porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 1999 r. pomiêdzy Starost¹ redzkim
a Nadleniczym Nadlenictwa Czerniejewo
ny:

§1. W porozumieniu strony dokonuj¹ nastêpuj¹cej zmia-

1) §4 otrzymuje brzmienie:
o wysokoci rodków na realizacjê powierzonych zadañ
na dany rok Starosta informowaæ bêdzie Nadleniczego
pismem w terminie do dnia 30 marca ka¿dego roku.
rodki finansowe bêd¹ przekazywane kwartalnie w wysokoci 1/4 ustalonej aneksem kwoty po otrzymaniu faktury
w terminie do 10 dnia miesi¹ca po up³ywie ka¿dego
kwarta³u a w ostatnim kwartale roku w terminie do 20
grudnia danego roku.
§2. Pozosta³e postanowienia porozumienia pozostaj¹ bez
zmian.

§3. Niniejszy aneks sporz¹dzony zosta³ w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§4. Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Starosta
() mgr in¿. Pawe³ £ukaszewski
Nadleniczy
() dr in¿. Andrzej Sp³awa-Neyman
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483
ANEKS Nr 5
z dnia 17 stycznia 2003 r.
do porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 1999 r. pomiêdzy Starost¹ redzkim a Nadleniczym Nadlenictwa Babki
§1. W porozumieniu strony dokonuj ¹ nastêpuj¹cej zmia-

§2. Pozosta³e postanowienia porozumienia pozostaj¹ bez
zmian.

§4 otrzymuje brzmienie:

§3. Niniejszy aneks sporz¹dzony zosta³ w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

ny:

Nadleniczy zastrzega, ¿e warunkiem prowadzenia powierzonych spraw jest zapewnienie przez Starostê rodków
finansowych na te cele (art. 5 ust. 4 ustawy o lasach).
O wysokoci rodków na realizacjê powierzonych zadañ na
dany rok Starosta informowaæ bêdzie Nadleniczego pismem
w terminie do dnia 30 marca ka¿dego roku. rodki finansowe
bêd¹ przekazywane kwartalnie w wysokoci 1/4 ustalonej
przez Starostê kwoty po otrzymaniu faktury w terminie do 10
dnia miesi¹ca po up³ywie ka¿dego kwarta³u a w ostatnim
kwartale roku w terminie do 20 grudnia danego roku.

§4. Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Starosta
() mgr in¿. Pawe³ £ukaszewski
Nadleniczy
() dr in¿. Mieczys³aw Kasprzyk
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU WSPÓLNEJ DLA MIASTA
KALISZA I POWIATU KALISKIEGO ZA 2002 ROK
I. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM:
Na podstawie art. 38 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 ze zm.) Prezydent Miasta Kalisza - miasta na prawach
powiatu i Starosta Kaliski w dniu 7 grudnia 2001 r. zawarli
porozumienie, którego przedmiotem by³o utworzenie Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku wspólnej dla Miasta Kalisza
i Powiatu Kaliskiego.
Stosownie do ustaleñ porozumienia Starosta Kaliski pismem
z dnia 19 grudnia 2001 r. wyst¹pi³ do organów wskazanych
w art. 38 ust. 5 cytowanej ustawy o delegowanie swoich
przedstawicieli do sk³adu Komisji.
Po otrzymaniu wykazów osób delegowanych do sk³adu
Komisji, na podstawie art., 38 a ust. 5 i §1 ust. 2 porozumienia
o którym mowa wy¿ej, Starosta Kaliski zarz¹dzeniem nr
9/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. powo³a³ Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Wspóln¹ dla Miasta Kalisza i Powiatu
Kaliskiego.
Uchwa³ami:
- Nr XLI/543/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia
2001 r.,

- Nr XXVIII/191/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29
grudnia 2001 r.
zosta³a wyra¿ona zgoda na zawarcie porozumienia o przekazanie (przyjêcie) dotacji celowej na wspó³finansowanie kosztów dzia³ania Komisji.
Na podstawie §4 porozumienia z dnia 7 grudnia pomiêdzy
Prezydentem Miasta Kalisza - miasta na prawach powiatu
a Starost¹ Kaliskim oraz ww. uchwa³ Rady Miejskiej Kalisza
i Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 31 grudnia 2001 r. zosta³o
zawarte porozumienie pomiêdzy Miastem Kaliszem - miastem na prawach powiatu a Powiatem Kaliskim dotycz¹ce
przekazania przez Miasto Kalisz, dotacji celowej w wysokoci
5.000 z³ na wspó³finansowanie kosztów dzia³ania wspólnej
komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku.
Okrelenie zasad zwrotu cz³onkom Komisji oraz osobom
powo³anym do udzia³u w jej pracach wydatków rzeczywicie
poniesionych w zwi¹zku z udzia³em w pracach komisji okreli³y uchwa³y:
- Nr XL/542/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia
2001 r.
- Nr XXVIII/196/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28
grudnia 2001 r.
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II. W ZAKRESIE DZIA£ALNOCI KOMISJI:
1. W dniu 18 kwietnia 2002 r. odby³o siê inauguracyjne
posiedzenie Komisji, na którym Starosta Kaliski i Prezydent Miasta Kalisza wrêczyli akty powo³ania do sk³adu
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku wspólnej dla Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego, ponadto omówiono projekt
Regulaminu Dzia³ania Komisji i propozycje do planu pracy
na 2002 rok. Po uwzglêdnieniu zg³oszonych przez cz³onków Komisji poprawek regulamin zosta³ przyjêty. Zarz¹dzeniem nr 15/2002 r. z dnia 20 czerwca 2002 r. Starosta
Kaliski ustali³, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta
Kalisza, Regulamin Dzia³ania Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Jednoczenie Komisja wytypowa³a trzech cz³onków
Komisji - reprezentuj¹cych Miasto Kalisz, Powiat Kaliski
i Komendê Miejsk¹ Policji - do opracowania projektów
Planu Pracy Komisji na 2002 r. oraz Programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli wspólnego dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
2. Realizuj¹c zadania wynikaj¹ce z zapisów art. 38 a ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Wspólna dla
Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 24 wrzenia 2002 r.

Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 1-sze pó³rocze
2002 r. oraz pozytywnie oceni³a dzia³alnoæ s³u¿b,
inspekcji i stra¿y w zakresie ich dzia³alnoci,
b) rozpatrzy³a i omówi³a opracowany przez swoich
przedstawicieli projekt Programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego na lata 20022005 dla Miasta Kalisza
i Powiatu Kaliskiego.
W przeprowadzonej dyskusji nad opracowanym i przedstawionym projektem, cz³onkowie Komisji zg³osili swoje uwagi
i wnioski do programu, zlecaj¹c uwzglêdnienie ich wprowadzenie do projektu. Projekt programu zosta³ przedstawiony
Radzie Miejskiej Kalisza i Radzie Powiatu Kaliskiego. Rada
Powiatu Kaliskiego na sesji w dniu 30 grudnia 2002 r. uchwa³¹
nr III/40/2002 przyjê³a Program zapobiegania przestêpczoci
oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na lata
2002 - 2005 wspólnego dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
3. W dniach 21 - 22 maja 2002 r. przedstawiciele Komisji
z Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego wziêli udzia³
w konferencji szkoleniowej grodzkich i ziemskich komisji
bezpieczeñstwa organizowanej przez Urz¹d Miejski
w Czêstochowie.

a) dokona³a - na podstawie informacji przed³o¿onych
przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu,
Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego
Lekarza Weterynarii - oceny zagro¿eñ porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie

Prezydent
Miasta Kalisza
() Jan Pêcherz

Wicestarosta
() S³awomir Czapski
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