REALIZACJA UCHWAŁ
RADY GMINY JEŻÓW
podjętych w okresie
w II półroczu 2009r.

I. W okresie od dnia 1 lipca 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. w czasie odbytych
pięciu sesji Rada Gminy podjęła ogółem 23 uchwały.
uchwały
Z tego:
1/ dziewiętnaście uchwał do wykonania przez Wójta Gminy;
2/ cztery uchwały do wykonania przez Radę Gminy;
II. Spośród podjętych uchwał:
1/ dziewięć uchwał zostało zrealizowanych,
2/ jedenaście uchwał jest w trakcie realizacji,
3/ dwie uchwały - nie zostały zrealizowane.
III. Problematyka spraw podejmowanych w uchwałach Rady Gminy Jeżów:
1. Sprawy finansowe w tym;
1/ pięć uchwał wprowadzających zmiany do Uchwały Nr XXIX/180/09 z
dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżów na
rok 2009r. Są to uchwały o Nr:
o XXXVI/211/09 z dnia 23 września 2009r.;
o XXXVII/214/09 z dnia 29 października 2009r.;
o XXXVIII/215/09 z dnia 25 listopada 2009r.;
o XL/226/09 z dnia 14 grudnia 2009r;
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o XL/229/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
Zmiany wynikające z wymienionych wyżej uchwał zostały wprowadzone
Zarządzeniami Wójta jako uchwały wykonawcze do uchwał Rady
Gminy Jeżów i realizowane były na bieżąco.
2/ pozostałe uchwały finansowe to:
o Uchwała nr XXXVI/208/09 z dnia 23 września 2009 w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Brzezinach – uchwała została zrealizowana. Udzielono pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatowego w Brzezinach z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach na zakup samochodu
kwatermistrzowskiego dla jednostki Ratowniczo Gaśniczej w
Brzezinach;
o Uchwała nr XXXVI/209/09 z dnia 23 września 2009 w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminie Ropczyce – uchwała
została zrealizowana. Udzielono pomocy finansowej Gminie
Ropczyce z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski
żywiołowej;
o Uchwała nr XXXVI/210/09 z dnia 23 września 2009 w sprawie:
zabezpieczenia środków przez Gminę Jeżów na realizację
zadania współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” - uchwała obejmuje zabezpieczenie środków na
realizacje zadania pn. „Remont drogi gminnej Wola Łokotowa –
Rewica - Leosin etap 1”. Zadanie nie znalazło się na liście
wniosków przyjętych do dofinansowania w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011;
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o Uchwała nr XLI/230/09 z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie:
ustalenia wydatków niewygasających – uchwała w trakcie
realizacji. Ustalono wydatki niewygasające w roku budżetowym
2009.

2. Cztery uchwały w sprawach dotyczących mienia komunalnego Gminy:
1/ Uchwała nr XXXVII/212/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Uchwała
utraciła moc prawną na prowadzenie nauki jazdy;

2/ Uchwała nr XXXVII/213/09 z dnia 29 października 2009 w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie infrastruktury
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jeżów
dotychczasowemu użytkownikowi – uchwała została uchylona uchwałą
Nr XXXIX/224/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 4 grudnia 2009r., ponieważ
zawierała błędy, które zakwestionował Łódzki Urząd Wojewódzki.

3/ Uchwała nr XXXIX/220/09 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości
zabudowanych będących przedmiotem zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na terenie Gminy Jeżów dotychczasowemu użytkownikowi –
uchwała w trakcie realizacji. W oparciu o zapisy uchwały, Wójt Gminy
mógł podpisać umowę z firmą CEWOKAN.

4/ Uchwała nr XL/227/09 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym - podano do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia. Zawarto dwie umowy dzierżawy na prowadzenie
nauki jazdy (dot. targowicy w Jeżowie, ul. Wojska Polskiego).
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3. Cztery uchwały stanowiące prawo miejscowe, opublikowane zostały
w Dziennikach Urzędowych Województwa Łódzkiego. Te akty prawne
sporządzono zgodnie z nowymi wymogami w postaci dokumentu
elektronicznego. tzw. tekstu strukturalnego” w formacie XML i wysłano za
pomocą modułu komunikacyjnego systemu „e-Dziennik”. Uchwały te
dotyczą ustalenia stawek podatków lokalnych na rok bieżący:
1/ Uchwała nr XXXVIII/216/09 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie
ustalenia podatku od nieruchomości – uchwała zawiera stawki podatku
od nieruchomości na 2010r. i jest w trakcie nieruchomości;

2/Uchwała nr XXXVIII/217/09 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r. –
uchwała zawiera stawki podatku od środków transportu na 2010r. i jest
w trakcie realizacji;

3/ Uchwała nr XXXVIII/218/09 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku
rolnego – uchwała zawiera cenę skupu żyta, która stanowi podstawę
obliczenia podatku rolnego na 2010 rok i jest w trakcie realizacji;

4/ Uchwała nr XXXVIII/219/09 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej dla celów podatku
leśnego – uchwała zawiera obnizoną cenę sprzedaży drewna, która
stanowi podstawę obliczenia podatku leśnego na 2010r. i jest w trakcie
realizacji.
4. Cztery uchwały organizujące pracę Rady Gminy Jeżów na rok bieżący:
1/ Uchwała nr XL/222/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 grudnia 2009r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jeżów na 2010 rok;
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2/ Uchwała nr XL/223/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 grudnia 2009r.w
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów na 2010 rok;

3/ Uchwała nr XL/224/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 grudnia 2009r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Gminy Jeżów na 2010 rok;

4/ Uchwała nr XL/225/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 grudnia 2009r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Jeżów na 2010 rok.
Uchwała w trakcie realizacji. W oparciu o wymienione uchwały będzie
organizowana praca Rady Gminy i stałych Komisji Rady w roku bieżącym.
5. Pozostałe uchwały to:
1/ Uchwała nr XL/221/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 grudnia
2009r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przybyszyce
na lata 2009-2015 – Plan Odnowy Miejscowości stanowił załącznik
niezbędny do złożenia wniosku na dofinansowanie „Remontu świetlicy
wiejskiej w Przybyszycach”;

2/ Uchwała nr XLI/228/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 grudnia
2009 w sprawie: podjęcia działań mających na celu przystąpienie do
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Powiatu
Brzezińskiego, Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Gminy Koluszki,
Gminy Andrespol, Gminy Nowosolna, Gminy Miasta Brzeziny, Gminy
Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy Jeżów i Gminy Rogów, w celu
realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – uchwalę przesłano do
Starostwa Powiatowego w Brzezinach .
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Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał. Ponadto uchwały
przechowywane wraz z protokołami z sesji na stanowisku ds. obsługi Rady
Gminy Jeżów.
Wszystkie podjęte w okresie sprawozdawczym uchwały Rady Gminy w
ustawowych terminach przekazane zostały organom nadzoru:
1/ uchwały dotyczące gospodarki finansowej gminy – Regionalnej Izbie
Obrachunkowej;
2/ wszystkie uchwały – Wojewodzie Łódzkiemu. Uchwały, stanowiące akty
prawa miejscowego, podlegające ogłoszeniu, przesyłano terminowo
Wojewodzie w celu publikacji.
Uchwały – w zależności od treści, przekazano również właściwym osobom lub
jednostkom do realizacji i do wiadomości.
Uchwały podlegające ogłoszeniu - po każdej sesji wywieszano na tablicach
ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz publikowano w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Jeżów na stronie www.bip.jezow.pl.

Po zebraniu informacji od pracowników
Urzędu Gminy w Jeżowie
odpowiedzialnych za realizację powyższych uchwał
Sporządziła: Maria Łyszkowicz
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