DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznañ, dnia 2 paŸdziernika 2001 r.

Nr 121

TREå∆
Poz.:
UCHWA£Y RAD GMIN
2338 ñ nr XXXV/241/2001 Rady Miejskiej w LwÛwku z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy
LwÛwek ........................................................................................................................................................................................................

8296

2339 ñ nr XX/182/01 Rady Miejskiej Øerkowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych oraz zmian uchwa≥y w sprawie gminnego
programu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych ..........................................................................................

8311

2340 ñ nr XX/187/01 Rady Miejskiej Øerkowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy ØerkÛw ...............

8311

2341 ñ nr XXXI/255/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta
i Gminy Wronki .........................................................................................................................................................................................

8325

2342 ñ nr XLV/376/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Mosina ..........................................................................................................................................................................................................

8327

2343 ñ nr XXIX/271/2001 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Wπgrowiec ..................................................................................................................................................................................................

8328

2344 ñ nr XXXV/401/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Rokietnica ....................................................................................................................................................................................................

8343

2345 ñ nr XXX/157/01 Rady Miasta i Gminy Go≥aÒcz z dnia 12 wrzeúnia 2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy
Go≥aÒcz .........................................................................................................................................................................................................

8344

2346 ñ nr XXV/128/2001 Rady Gminy w Damas≥awku z dnia 18 wrzeúnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Damas≥awek ...............................................................................................................................................................................................

8359

UCHWA£A RADY POWIATU
2347 ñ nr 188/XXXI/2001 r. Rady Powiatu we Wrzeúni z dnia 5 wrzeúnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
WrzesiÒskiego ............................................................................................................................................................................................

8373

DECYZJA
2348 ñ nr OPO-820/1723-A/4/2001/I/MW Prezesa UrzÍdu Regulacji Energetyki z dnia 27 wrzeúnia 2001 r. w sprawie
odmowy PrzedsiÍbiorstwu ìEnergooptim Bartkowiak, Cichy, TrawiÒskiî SpÛ≥ka jawna zatwierdzenia przedstawionej
taryfy .............................................................................................................................................................................................................

8375

OBWIESZCZENIE
2349 ñ WojewÛdzkiego Komisarza Wyborczego WojewÛdztwa Wielkopolskiego z dnia 1 paüdziernika 2001 r. o wynikach
g≥osowania i wynikach wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy w Drawsku ...............................................................

8377

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 121

ó 8296 ó

Poz. 2338

2338
UCHWA£A Nr XXXV/241/2001 RADY MIEJSKIEJ W LW”WKU
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie Statutu Miasta i Gminy LwÛwek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛün.zm.) Rada Miejska w LwÛwku uchwala:
ß1
Statut Miasta i Gminy LwÛwek stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
LwÛwek.
ß3
Tracπ moc uchwa≥y:
ñ Nr XVIII/108/96 Rady Miejskiej w LwÛwku z dnia 22 lutego
1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
LwÛwek,
ñ Nr IX/46/99 Rady Miejskiej w LwÛwku z dnia 28 kwietnia
1999 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy LwÛwek.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przepisy zawarte w ß13 ust. 2, ß84 ust. 1 i ß118 ust. 1, 2, 3
majπ zastosowanie do kadencji nastÍpujπcych po kadencji,
w czasie ktÛrej uchwa≥a wesz≥a w øycie.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Zbigniew Centkowski

STATUT MIASTA I GMINY LW”WEK
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Uchwa≥a okreúla:
1) ustrÛj Gminy LwÛwek,
2) zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia≥u przewodniczπcych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w LwÛwku, komisji Rady Miejskiej i Zarzπdu Miasta i Gminy
LwÛwek,
4) zasady tworzenia klubÛw radnych Rady Miejskiej,

5) zasady dostÍpu do dokumentÛw organÛw gminy i korzystania
z nich przez obywateli.
ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie ñ naleøy przez to rozumieÊ gminÍ LwÛwek,
2) Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Miejskπ w LwÛwku,
3) komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ komisje Rady Miejskiej
w LwÛwku,
4) Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ
Rewizyjnπ Rady Miejskiej w LwÛwku,
5) Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Miasta i Gminy
LwÛwek,
6) Burmistrzu ñ naleøy przez to rozumieÊ Burmistrza Miasta i
Gminy LwÛwek,
7) Statucie ñ naleøy przez to rozumieÊ Statut Miasta i Gminy
LwÛwek.

ROZDZIA£ II
Gmina
ß3
1. Gmina LwÛwek jest podstawowπ jednostkπ samorzπdu terytorialnego, powo≥anπ dla organizacji øycia publicznego na
swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, ktÛre na sta≥e zamieszkujπ na obszarze
Gminy, z mocy ustawy o samorzπdzie gminnym, stanowiπ
gminnπ wspÛlnotÍ samorzπdowπ.
3. Gminna wspÛlnota samorzπdowa swoje zadania wykonuje
poprzez udzia≥ w referendum oraz poprzez swe organy.
ß4
1. Gmina po≥oøona jest w powiecie nowotomyskim w wojewÛdztwie wielkopolskim i obejmuje obszar 183,5 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa, stanowiπca za≥πcznik
nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze: so≥ectwa, dzielnice i osiedla oraz ñ stosownie do potrzeb lub tradycji ñ inne jednostki pomocnicze.
4. Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
5. Rejestr, o ktÛrym mowa w ust. 4 stanowi za≥πcznik nr 2 do
niniejszego Statutu.
ß5
1. W celu wykonywania swych zadaÒ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.
2. Zarzπd prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Rejestr, o ktÛrym mowa w ust. 2 stanowi za≥πcznik nr 3 do
niniejszego Statutu.
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4. OrganizacjÍ i zakres dzia≥ania jednostek organizacyjnych
okreúla Rada w statutach tych jednostek.
ß6
1. Herbem Gminy jest wizerunek lwa. Barwy herbu, to øÛ≥ty lew
na niebieskim tle. WzÛr herbu okreúla za≥πcznik nr 4 do
Statutu.
2. Zasady uøywania herbu Gminy okreúla Rada w odrÍbnej
uchwale.
ß7
Siedzibπ organÛw Gminy jest miasto LwÛwek.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
ß8
1. O utworzeniu, po≥πczeniu i podziale jednostki pomocniczej
Gminy a takøe zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia jednostki pomocniczej mogπ byÊ mieszkaÒcy obszaru, ktÛry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ
w miarÍ moøliwoúci ñ uwzglÍdniaÊ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio ust. 1.
3. OrganizacjÍ i zakres dzia≥ania jednostki pomocniczej okreúla
Rada w statutach tych jednostek.
ß9
Uchwa≥y, o jakich mowa w ß8 ust. 1 powinny okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
ñ obszar,
ñ granice,
ñ siedzibÍ w≥adz,
ñ nazwÍ jednostki pomocniczej.
ß10
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzπ gospodarkÍ finansowπ
w ramach budøetu Gminy.
2. Jednostki Pomocnicze Gminy gospodarujπ samodzielnie úrodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczajπc te úrodki
na realizacjÍ zadaÒ spoczywajπcych na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie úrodki finansowe, okreúlajπc wydatki
jednostek pomocniczych w uk≥adzie dzia≥Ûw i rozdzia≥Ûw
klasyfikacji budøetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydujπc o przeznaczeniu úrodkÛw,
o ktÛrych mowa w ust. 2, obowiπzane sπ do przestrzegania
podzia≥u wynikajπcego z budøetu Gminy.
5. Jednostki pomocnicze podejmujπ decyzje o wydatkowaniu
úrodkÛw budøetowych za zgodπ Zarzπdu Miasta i Gminy.
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6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, sπ wiπøπce dla osÛb
sk≥adajπcych oúwiadczenia woli w zakresie zarzπdu mieniem
Gminy.
ß11
1. KontrolÍ gospodarki finansowej jednostek pomocniczych
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk≥ada informacje w tym
zakresie Zarzπdowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw Gminy
na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.
ß12
1. Przewodniczπcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej moøe uczestniczyÊ w pracach Rady.
2. Przewodniczπcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej moøe zabieraÊ g≥os na sesjach, nie ma jednak prawa do
udzia≥u w g≥osowaniu.

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß13
1. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 15 radnych.
ß14
1. Rada dzia≥a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez
Zarzπd wykonujπcy jej uchwa≥y.
2. Zarzπd i komisje Rady pozostajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.

Do
1)
2)
3)
4)
5)

ß15
wewnÍtrznych organÛw Rady naleøπ:
Przewodniczπcy,
Wiceprzewodniczπcy,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta≥e, wymienione w Statucie,
doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ.

ß16
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e komisje:
1) Rewizyjnπ,
2) Prawa i FinansÛw,
3) Rozwoju Gospodarczego,
4) Rolnictwa i Ochrony årodowiska,
5) Oúwiaty i Zdrowia,
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlonych
ich sk≥ad i zakres dzia≥ania.
ß17
1. Pierwszπ sesjÍ nowo wybranej Rady zwo≥uje Przewodniczπcy
poprzedniej kadencji w ciπgu 7 dni po og≥oszeniu zbiorczych
wynikÛw wyborÛw do rad na obszarze ca≥ego kraju lub
w przypadku wyborÛw przedterminowych w ciπgu 7 dni po
og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do Rady Miejskiej. W przypadku,
gdy Przewodniczπcy poprzedniej kadencji nie moøe wykonywaÊ okreúlonych czynnoúci, wykonuje je Wiceprzewodniczπcy
Rady poprzedniej kadencji.
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2. Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
3. Wyboru Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
4. Czynnoúci zwiπzane ze zwo≥aniem pierwszej sesji obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
spoúrÛd radnych obecnych na sesji.
5. Projekt porzπdku obrad o jakim mowa w ust. 4 pkt 2
powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie Gminy.
ß18
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
ñ zwo≥uje sesje Rady,
ñ przewodniczy obradom,
ñ sprawuje policjÍ sesyjnπ,
ñ kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
ñ zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami uchwa≥,
ñ podpisuje uchwa≥y rady,
ñ czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß19
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego Rady przed up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona wyboru na
wakujπce stanowisko.

1.
2.

3.
4.

ß20
Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w ß18 Statutu, jest upowaøniony do reprezentowania Rady na zewnπtrz.
Rada, na wniosek Przewodniczπcego, moøe upowaøniÊ w drodze uchwa≥y innπ, niø Przewodniczπcy, osobÍ do reprezentowania jej na zewnπtrz.
W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczπcy moøe
dzia≥aÊ przez pe≥nomocnika.
Pe≥nomocnikiem Przewodniczπcego moøe byÊ wy≥πcznie radny.

ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
ß25
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie
o samorzπdzie gminnym oraz w innych, a takøe w przepisach
prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowisko w okreúlonej
sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß26
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ do
wykonywania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi sπ takøe sesje nie przewidziane w planie,
ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

1.
2.

3.
ß21
Do obowiπzkÛw Wiceprzewodniczπcego naleøy wykonywanie zadaÒ zastrzeøonych przez ustawÍ lub Statut dla Przewodniczπcego
w razie wakatu na stanowisku Przewodniczπcego.
ß22
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje
Wiceprzewodniczπcy.

4.

5.

6.
ß23
1. Przewodniczπcy oraz Wiceprzewodniczπcy Rady koordynujπ
z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodniczπcy Rady.
7.
ß24
Obs≥ugÍ Rady i jej organÛw zapewnia Biuro Rady, wchodzπce
w sk≥ad UrzÍdu Gminy.
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2. Przygotowanie sesji
ß27
Sesje przygotowuje Przewodniczπcy w porozumieniu z Burmistrzem.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia≥Ûw, w tym
projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, lub z jego upowaønienia
Wiceprzewodniczπcy.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad sesyjnych powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomocπ listÛw lub w inny skuteczny
sposÛb.
Powiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwieconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonywania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed sesjπ.
W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ustÍpie
4 i 5 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad,
przed g≥osowaniem nad przyjÍciem zaproponowanego porzπdku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 121

ó 8299 ó

ß28
1. W sesjach Rady uczestniczπ ñ z g≥osem doradczym ñ nie
bÍdπce radnymi osoby wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
2. Do udzia≥u w sesjach Rady mogπ zostaÊ zobowiπzani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajπcych
kontroli Rady.
ß29
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ß30
1. Podczas obrad na sali moøe byÊ obecna publicznoúÊ.
2. PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji zajmuje wyznaczone
w tym celu miejsca.
ß31
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego
prawa.
ß32
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu i nie powinna trwaÊ
d≥uøej niø 4 godziny.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego
rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie
w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokÛle.
ß33
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalanych
w planie pracy rady lub w terminach okreúlonych przez
Przewodniczπcego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w ß26 ust. 4.
ß34
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
zmniejszy siÍ poniøej po≥owy sk≥adu; jednakøe Rada nie moøe
wÛwczas podejmowaÊ uchwa≥.
ß35
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczπcy Rady, uprawniony
przez Przewodniczπcego.
3. Rada na wniosek Przewodniczπcego Rady moøe powo≥aÊ
spoúrÛd radnych Sekretarza obrad i powierzyÊ mu prowadzenie
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listy mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie
wynikÛw g≥osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynnoúci o podobnym charakterze.
ß36
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: ìOtwieram ... sesjÍ Rady Miejskiej
w LwÛwkuî.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad; w przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß33 ust. 2.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego przewodzπcego obradom.
ß37
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.
ß38
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
w okresie miÍdzysesyjnym,
3) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
ß39
1. Sprawozdanie o jakim mowa w ß38 pkt 2 sk≥ada Burmistrz
lub cz≥onek Zarzπdu wyznaczony przez Zarzπd.
2. Sprawozdania komisji Rady sk≥adajπ przewodniczπcy komisji
lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
ß40
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczπ spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
4. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej lub ustnej.
5. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej
udzielana jest w terminie 21 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego
Rady i radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ. Odpowiedü ustna
bezpoúrednio na sesji. Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe rzeczowo osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd, wzglÍdnie
Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ o uzupe≥nienie odpowiedzi.
7. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej sesji Rady.
ß41
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie lub ustnie, w trakcie
sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia odpowiedü na zapytanie nie
jest moøliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje siÍ odpowiednio.
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ß42
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug ustalonego
porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ; w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ g≥osu
poza kolejnoúciπ.
3. Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego Rady.
4. Przewodniczπcy Rady moøe zabieraÊ g≥os w kaødym momencie
obrad.
5. Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
radnym.

ß47
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw, Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej Komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania
siÍ do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli zaistnieje taka koniecznoúÊ ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzenia g≥osowania, Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ radnym g≥osu tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania.

ß43
1. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy Rady moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce
tematu, formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, Przewodniczπcy Rady przywo≥uje radnego
ìdo porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe
odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokÛle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy Rady moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.

ß48
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy
sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í ìZamykam ... sesjÍ Rady Miejskiej w LwÛwkuî.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
4. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.

ß44
Na wniosek radnego, Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protokÛ≥u sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
ß45
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
ñ stwierdzenia quorum,
ñ zmiany porzπdku obrad,
ñ ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
ñ zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
ñ zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
ñ zarzπdzenia przerwy,
ñ odes≥ania projektu uchwa≥y do komisji,
ñ przeliczenia g≥osÛw,
ñ przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy Rady poddaje pod dyskusjÍ
po dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego g≥osu ìprzeciwkoî wnioskowi, po czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.
ß46
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego. Rada moøe jednak postanowiÊ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.

ß49
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥π od chwili jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na
nastÍpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siÍ w odniesieniu do
oczywistych omy≥ek.
ß50
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.
ß51
1. Pracownik ds. samorzπdowych w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady, sporzπdza z kaødej sesji protokÛ≥.
2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu podjÍcia uchwa≥y o jakiej mowa
w ß38 pkt 1.
ß52
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
a) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥,
imiÍ i nazwisko Przewodniczπcego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
d) odnotowanie przyjÍcia protokÛ≥u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porzπdek obrad,
f) przebieg obrad, w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo ich
streszczenie, teksty zg≥oszonych, jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia
pisemnych wystπpieÒ,
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g) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcychî oraz g≥osÛw niewaønych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego pisemnego zdania
odrÍbnego do treúci uchwa≥y,
i) podpis Przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.
ß53
1. W trakcie obrad lub nie pÛüniej niø na najbliøszej sesji radni
mogπ zg≥aszaÊ poprawki lub uzupe≥nienia do protokÛ≥u, przy
czym o ich uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy Rady
po wys≥uchaniu protokolanta i przes≥uchaniu taúmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protokÛ≥u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
ß54
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz odrÍbnπ
listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez RadÍ uchwa≥,
usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne
dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego Rady.
2. Odpis protokÛ≥u z sesji Przewodniczπcy Rady dorÍcza Burmistrzowi najpÛüniej w ciπgu 14 dni od dnia zakoÒczenia sesji,
a kopie uchwa≥ najpÛüniej 3 dni po sesji.
3. Wyciπgi z protokÛ≥u z sesji oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy
Rady dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre
sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw tych
wynikajπcych.
ß55
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw itp.) sprawuje pracownik ds. samorzπdowych
w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1 podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu Rady.

3. Uchwa≥y
ß56
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß25 ust. 1, a takøe deklaracje,
oúwiadczenia i apele, o jakich mowa w ß25 ust. 2 sπ
sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.
ß57
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz
Zarzπd, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y
i z≥oøenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiπzywania lub wejúcia w øycie
uchwa≥y.
3. Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y oraz informacjÍ o skutkach finansowych jej realizacji.
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4. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do ich zgodnoúci z prawem
przez radcÍ prawnego UrzÍdu Gminy albo przez innego prawnika.
ß58
1. Uchwa≥y Rady powinny byÊ zredagowane w sposÛb zwiÍz≥y,
syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ w ich powszechnym znaczeniu.
W projektach uchwa≥ naleøy unikaÊ pos≥ugiwania siÍ wyraøeniami specjalistycznymi, zapoøyczonymi z jÍzykÛw obcych.
2. Projekty uchwa≥ Rady nie muszπ byÊ odczytywane na sesji
lecz przedstawiane numerami wg porzπdku obrad. W przypadkach koniecznych mogπ byÊ omÛwione przez zarzπd lub
w≥aúciwe osoby.
ß59
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady
po zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzπdowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk≥adany jest
projekt uchwa≥y przyjÍty przez RadÍ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw
prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y
Rady, sporzπdzony przez Zarzπd.
ß60
1. Uchwa≥y Rady podpisuje Przewodniczπcy Rady, o ile ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
ß61
Uchwa≥y numeruje siÍ uwzglÍdniajπc numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa≥y (cyframi arabskimi) i rok podjÍcia
uchwa≥y.
ß62
1. Pracownik biura Rady ewidencjonuje orygina≥y uchwa≥ w rejestrze uchwa≥ i przechowuje wraz z protoko≥ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa≥ przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoúci zaleønie od ich treúci.
3. Uchwa≥y budøetowe oraz uchwa≥y o udzieleniu bπdü o nieudzieleniu absolutorium Zarzπdowi przesy≥ane sπ do Regionalnej Izby Obrachunkowej w ciπgu 7 dni od ich podjÍcia.
4. Uchwa≥y Rady w ciπgu 7 dni od ich podjÍcia przekazywane
sπ Wojewodzie.
5. Uchwa≥y w sprawie przepisÛw porzπdkowych przekazywane
sπ w ciπgu dwÛch dni od ich podjÍcia.

4. Procedura g≥osowania
ß63
W g≥osowaniu biorπ udzia≥ wy≥πcznie radni.
ß64
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne zarzπdza i przeprowadza Przewodniczπcy
obrad, przelicza oddane g≥osy ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπce
siÍî, sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na sesji,
wzglÍdnie ze sk≥adem lub ustawowym sk≥adem rady, nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g≥osÛw Przewodniczπcy obrad moøe wyznaczyÊ radnych.
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4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza Przewodniczπcy obrad.
ß65
1. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczÍciπ Rady, przy czym
kaødorazowo Rada ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy≥onionym spoúrÛd siebie przewodniczπcym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je, wyczytujπc
kolejno radnych z listy obecnoúci.
3. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g≥osÛw Przewodniczπcy Komisji Skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
5. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ g≥osowania stanowiπ
za≥πcznik do protoko≥u sesji.
ß66
1. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza Radzie proponowanπ treúÊ wniosku
w taki sposÛb, aby jego redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek
nie budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy obrad poddaje pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, jeúli moøe to wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami. Ewentualny
spÛr co do tego, ktÛry z wnioskÛw jest najdalej idπcy
rozstrzyga Przewodniczπcy obrad.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, Przewodniczπcy obrad przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje kaødego z nich czy zgadza siÍ kandydowaÊ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw, a nastÍpnie zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
ß67
1. Jeøeli oprÛcz wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y w danej
sprawie zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku
(wnioskÛw), w pierwszej kolejnoúci Rada g≥osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y.
2. G≥osowanie nad poprawkami do poszczegÛlnych paragrafÛw
lub ustÍpÛw projektu uchwa≥y nastÍpuje wed≥ug ich kolejnoúci, z tym, øe w pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy
obrad poddaje pod g≥osowanie te poprawki, ktÛrych przyjÍcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjÍcia poprawki wykluczajπcej inne poprawki
do projektu uchwa≥y, poprawek tych nie poddaje siÍ pod
g≥osowanie.
4. W przypadku zg≥oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa≥y kilku poprawek stosuje siÍ zasadÍ okreúlonπ w ß67
ust. 2.
5. Przewodniczπcy obrad moøe zarzπdziÊ g≥osowanie ≥πcznie
nad grupπ poprawek do projektu uchwa≥y.
6. Przewodniczπcy obrad zarzπdza g≥osowanie w ostatniej
kolejnoúci za przyjÍciem uchwa≥y w ca≥oúci ze zmianami
wynikajπcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa≥y.
7. Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie, o jakim
mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.
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ß68
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ g≥osÛw
ìzaî niø ìprzeciwî. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie
dolicza siÍ do øadnej z grup g≥osujπcych ìzaî czy ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z kilku osÛb lub
moøliwoúci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktÛry
oddano liczbÍ g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na
pozosta≥e.
ß69
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oraz g≥osowanie
wiÍkszoúciπ 2/3 g≥osÛw oznacza, øe przechodzi wniosek lub
kandydatura, ktÛre uzyska≥y co najmniej jeden g≥os wiÍcej od
sumy pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.
3. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy parzystej liczbie g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ
zosta≥o oddanych 50% + 1 waønie oddanych g≥osÛw.
4. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy nieparzystej liczbie
g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥a oddana liczba g≥osÛw o 1 wiÍksza od liczby
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.
5. Uchwa≥y organÛw gminy zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu organu, chyba
øe ustawa stanowi inaczej.

5. Komisje Rady
ß70
1. Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji sta≥ych i zakres
zadaÒ komisji doraünych okreúla Rada w odrÍbnych uchwa≥ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
ß71
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß72
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Komisje uchwalajπ opinie oraz wnioski i przekazujπ je Radzie.
4. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ komisji Rady mogπ
zwo≥aÊ posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie sprawozdania.
ß73
Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub zastÍpca
przewodniczπcego komisji.
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ß74
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeÒ komisji sta≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy
o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
ß75
1. Przewodniczπcy komisji sta≥ych co najmniej raz do roku
przedstawiajπ na sesji Rady sprawozdania z dzia≥alnoúci
komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych komisji
zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.
ß76
Opinie i wnioski komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu komisji.

6. Radni
ß77
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji lub posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
stosowne pisemne wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub przewodniczπcego komisji.
ß78
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaÊ nie
rzadziej niø 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niø raz w kwartale radni winni przyjmowaÊ
w swoich okrÍgach wyborczych ñ w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoúci wyborcÛw ñ osoby, ktÛre
chcia≥yby z≥oøyÊ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogπ, stosownie do potrzeb, przyjmowaÊ Obywateli
Gminy w siedzibie UrzÍdu Miasta i Gminy w sprawach
dotyczπcych Gminy i jej mieszkaÒcÛw.
ß79
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ,
chyba, øe nie okaøe siÍ to moøliwe.
ß80
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajπcego radnego
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy, Rada moøe powo≥aÊ
komisjÍ doraünπ do szczegÛ≥owego zbadania wszystkich
okolicznoúci sprawy.
2. Komisja przedk≥ada swoje ustalenia i propozycje na piúmie
Przewodniczπcemu Rady.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada powinna umoøliwiÊ radnemu z≥oøenie wyjaúnieÒ.
ß81
1. Zarzπd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrym stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji
radnego.
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2. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich
sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji radnego.

7. WspÛlne sesje z radami
innych jednostek samorzπdu terytorialnego
ß82
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek
samorzπdu terytorialnego, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia
i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß83
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß84
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z 3 osÛb, w tym Przewodniczπcego, ZastÍpcy Przewodniczπcego oraz cz≥onka.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. ZastÍpcÍ Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja
Rewizyjna na wniosek Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß85
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoønoúci dzia≥ania, jego zadania
wykonuje jego ZastÍpca.
ß86
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od
udzia≥u w jej dzia≥aniach w sprawach, w ktÛrych moøe
powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji Rewizyjnej moøe odwo≥aÊ siÍ na
piúmie od decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 14 dni
od daty powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.

2. Zasady kontroli
ß87
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
pod wzglÍdem:
ñ legalnoúci,
ñ gospodarnoúci,
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kÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolowanych.

ñ rzetelnoúci,
ñ celowoúci,
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Gminy.
1.
ß88
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa≥ach Rady.

2.

ß89
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.

3.

ß90
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o jakim mowa w ust. 1.

6.

4.

5.

ß91
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzajπca ñ d≥uøej niø 2 dni
robocze.
ß92
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw
dokumentÛw majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych
dzia≥aÒ (kontrola wstÍpna).
2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzenia
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.
ß93
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci
wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß88 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiad-
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7.

8.

3. Tryb kontroli
ß94
Kontroli dokonujπ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo≥y kontrolne sk≥adajπce siÍ co najmniej z dwÛch cz≥onkÛw Komisji.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej wyznacza na piúmie
kierownika zespo≥u kontrolnego, ktÛry dokonuje podzia≥u
czynnoúci pomiÍdzy kontrolujπcych.
Kontrole problemowe i sprawdzajπce mogπ byÊ przeprowadzane przez jednego cz≥onka Komisji Rewizyjnej.
Kontrole (z zastrzeøeniem ust. 6) przeprowadzane sπ na
podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobÍ) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienia, o ktÛrych mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.
W przypadkach nie cierpiπcych zw≥oki, kaødy z cz≥onkÛw
Komisji Rewizyjnej moøe przystπpiÊ do kontroli problemowej
bez wczeúniejszej uchwa≥y Komisji Rewizyjnej oraz upowaønienia, o ktÛrym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiπce
zw≥oki uwaøa siÍ w szczegÛlnoúci sytuacje, w ktÛrych cz≥onek
Komisji Rewizyjnej poweümie uzasadnione podejrzenie pope≥nienia przestÍpstwa lub gdy zachodzπ przes≥anki pozwalajπce
przypuszczaÊ, iø niezw≥ocznie przeprowadzenie kontroli uniknπÊ
niebezpieczeÒstwa dla zdrowia lub øycia ludzkiego lub teø
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu
komunalnym.
W przypadku podjÍcia dzia≥aÒ kontrolnych, o ktÛrych mowa
w ust. 6, kontrolujπcy jest obowiπzany zwrÛciÊ siÍ ñ w najkrÛtszym moøliwym terminie ñ do Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej, o wyraøenie zgody na ich kontynuowanie.
W przypadku niezwrÛcenia siÍ o wyraøenie zgody, lub teø
odmowy wyraøenia zgody, o ktÛrej mowa w ust. 7, kontrolujπcy niezw≥ocznie przerywa kontrolÍ, sporzπdzajπc notatkÍ
z podjÍtych dzia≥aÒ, ktÛra podlega w≥πczeniu do akt Komisji
Rewizyjnej.

ß95
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie
zawiadamiajπ o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza, wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujπcy
zawiadamia o tym Przewodniczπcego Rady.
ß96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ
warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ
kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest do
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niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej pisemnego
wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ, takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3
ß97
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko≥y kontroli
ß98
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie 3 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny,
obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolujπcego (kontrolujπcych),
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkÍ o odmowie podpisania
protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia nieprawid≥owoúci stwierdzonych w wyniku kontroli.
ß99
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu, jest on obowiπzany do z≥oøenia
ñ w terminie 3 dni od daty odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia
jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.

2. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeÒ,
2) terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli.
3. Rada moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystπpienie do wykonywania kontroli kompleksowych
moøe nastπpiÊ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czÍúci.
ß103
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada Radzie ñ w terminie do dnia 30 stycznia kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci
w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie o ktÛrym mowa w ust. 1 powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w toku
kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tych
kontroli,
5) ocenÍ wykonania budøetu Gminy za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk≥ada sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia
sprawozdania.

1.

2.

3.

4.
ß100
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.

5.
6.

ß101
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech egzemplarzach,
ktÛre ñ w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u ñ
otrzymujπ: Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu i Burmistrz.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
ß102
1. Komisja Rewizyjna przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy w terminie do dnia 15 lutego kaødego roku.
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß104
Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy oraz w miarÍ potrzeb.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy Komisji,
w formie pisemnej.
Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady lub teø pisemny wniosek:
2) nie mniej niø 5 radnych,
3) nie mniej niø 2 cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥,
ktÛry podpisujπ wszyscy cz≥onkowie komisji uczestniczπcy
w posiedzeniu.

ß105
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu jawnym.
ß106
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz przez
pracownika Biura Rady.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 121

ó 8306 ó

ß107
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty
wynagrodzenia ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady,
celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.
ß108
1. Komisja Rewizyjna moøe na zlecenie Rady lub po powziÍciu
stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli.
3. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zwracaÊ siÍ do przewodniczπcych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk≥ad
zespo≥u kontrolnego radnych majπcych kwalifikacje w zakresie
tematyki objÍtej kontrolπ.
4. Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
prowadzonej przez KomisjÍ Rewizyjnπ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia≥u.
5. Przewodniczπcy Rady zapewnia koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania
poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych
kontroli.
ß109
Komisja Rewizyjna moøe wystÍpowaÊ do organÛw Gminy w sprawie wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia≥ania klubÛw radnych
ß110
1. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez
siebie przyjÍtych.
2. W ramach klubÛw mogπ funkcjonowaÊ ko≥a radnych.
ß111
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia≥u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.
ß112
1. Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.
2. Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
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ß113
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu uchwa≥π Rady, gdy liczba ich
cz≥onkÛw spadnie poniøej 4 radnych.
ß114
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani
przez cz≥onkÛw klubu.
ß115
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß116
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
ß117
Na wniosek przewodniczπcych klubÛw Zarzπd obowiπzany jest
zapewniÊ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbÍdnym
do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII
Organizacja wewnÍtrzna i tryb pracy Zarzπdu
1. Organizacja Zarzπdu
ß118
1. Zarzπd liczy 3 osoby.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) Burmistrz, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym Zarzπdu,
2) jego ZastÍpca,
3) 1 cz≥onek.
ß119
Burmistrz jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych przez
radnych, z zastrzeøeniem ß120.
ß120
1. Rada moøe poprzedziÊ wybÛr Burmistrza postÍpowaniem
konkursowym.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada w
drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
ß121
1. Do zadaÒ Burmistrza jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz.
2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlanie czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu.
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3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania
takich spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) sk≥adanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.
ß122
1. Do obowiπzkÛw zastÍpcy Burmistrza naleøy podejmowanie
czynnoúci okreúlonych w ß121 na podstawie pisemnego
upowaønienia udzielonego przez Burmistrza albo w przypadku koniecznoúci podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
pod nieobecnoúÊ Burmistrza lub wynikajπcy z innych przyczyn
brak moøliwoúci dzia≥ania Burmistrza.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß123
Burmistrz okreúla szczegÛ≥owy zakres zadaÒ swojego ZastÍpcy
i cz≥onka Zarzπdu, z uwzglÍdnieniem postanowieÒ Regulaminu
Organizacyjnego UrzÍdu Gminy i Miasta.
ß124
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
4) przygotowywanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu, stosownie do zakresu zadaÒ,
5) realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.
Do
1)
2)
3)

2. Tryb pracy Zarzπdu
ß125
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach
zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.
ß126
1. Burmistrz, jego ZastÍpca oraz cz≥onek Zarzπdu mogπ zostaÊ
indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania
w imieniu Zarzπdu okreúlonych zadaÒ Zarzπdu, z wy≥πczeniem
czynnoúci polegajπcych na podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdanie z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß127
1. Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom Burmistrz lub upowaøniony przez niego ZastÍpca.
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2. ZastÍpca Burmistrza zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez
Zarzπd rozstrzygniÍcia, a Burmistrz nie jest obecny albo
z innych przyczyn nie moøe udzieliÊ upowaønienia swemu
ZastÍpcy.
ß128
1. O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw
z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraÊ informacjÍ o czasie,
miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
ß129
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu Gminy i Miasta,
2) inni pracownicy UrzÍdu Gminy i Miasta w≥aúciwi ze
wzglÍdu na przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi
na przedmiot obrad.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y, wyznaczyÊ radnego
lub grupÍ radnych do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu.
ß130
1. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
2. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona
i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby,
w protokole podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz
wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu Zarzπdu.
ß131
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisuje Burmistrz.
3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu numeruje siÍ i przechowuje
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.
4. Przepis ust. 2 stosuje siÍ odpowiednio do zastÍpcy Burmistrza prowadzπcego posiedzenie.
ß132
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz przepisÛw prawnych wydanych na podstawie i w granicach
upowaønieÒ ustawowych.
3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci
opinie i stanowiska Zarzπdu.
ß133
1. Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym
w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.
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ß134
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ:
1) pozaetatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ wy≥πcznie na podstawie i w zakresie upowaønieÒ udzielonych im przez Zarzπd.

ß141
Czynnoúci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje:
1) Przewodniczπcy Rady ñ wobec Przewodniczπcego Zarzπdu,
2) Przewodniczπcy Zarzπdu wobec pozosta≥ych pracownikÛw
UrzÍdu Miasta i Gminy oraz kierownikÛw gminnych jednostek
organizacyjnych.

ROZDZIA£ IX
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß135
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa oraz Statutem.

ß142
1. Powo≥anie jako forma nawiπzania stosunku pracy z pracownikami UrzÍdu Miasta i Gminy, jest stosowne wobec Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz Kierownika UrzÍdu Stanu
Cywilnego i jego zastÍpcy.
2. Uchwa≥y Rady w sprawie odwo≥ania Sekretarza i Skarbnika
Gminy oraz Kierownika UrzÍdu Stanu Cywilnego i jego ZastÍpcy nie mogπ byÊ podjÍte na sesji, na ktÛrej zosta≥
zg≥oszony wniosek o odwo≥anie.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y o odwo≥aniu Rada jest obowiπzana
wys≥uchaÊ wyjaúnieÒ osoby, ktÛrej dotyczy wniosek o odwo≥anie.
4. PostanowieÒ ust. 2 i 3 nie stosuje siÍ w razie odwo≥ania
rÛwnoznacznego z rozwiπzaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

ß136
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji oraz dokumenty z
zakresu dzia≥ania Zarzπdu udostÍpnia siÍ w Biurze Rady, w dniach
pracy UrzÍdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantÛw.
2. Dokumenty wymienione w ß135 ust. 1 mogπ rÛwnieø byÊ
dostÍpne w wewnÍtrznej sieci informatycznej UrzÍdu Gminy
i Miasta oraz powszechnie dostÍpnych zbiorach danych.
ß137
1. Z dokumentÛw wymienionych ß135 ust. 1 obywatele mogπ sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ je lub kopiowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w UrzÍdzie Gminy i w obecnoúci pracownika UrzÍdu
Gminy.
ß138
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych przez
siebie notatek z dokumentÛw okreúlonych w ß135 ust. 1, ich
fotografii oraz odbitek kserograficznych.
*2. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 1 sπ wykonywane odp≥atnie.
*3. Odp≥atnoúÊ za czynnoúci okreúlone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki ñ 3 z≥ za kaødπ stronÍ,
2) za uwierzytelnienie fotografii ñ 3 z≥ za kaødπ fotografiÍ,
3) za sporzπdzenie odbitki kserograficznej ñ 2 z≥ za stronÍ.
ß139
Uprawnienia okreúlone w ß135-138 nie znajdujπ zastosowania:
*1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorzπdowi
ß140
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikiem samorzπdowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz.

ß143
W UrzÍdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siÍ
pracownikÛw na nastÍpujπcych stanowiskach:
1) Kierownik Referatu Rolnictwa, Leúnictwa i Ochrony årodowiska,
2) Inspektor ds. ksiÍgowoúci budøetowej,
3) Inspektor ds. ksiÍgowoúci podatkowej,
4) Inspektor ds. wymiaru podatkÛw i op≥at,
5) Inspektor ds. ewidencji ludnoúci i dowodÛw osobistych,
6) Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej,
7) Inspektor ds. gospodarki nieruchomoúciami i promocji,
8) Inspektor ds. samorzπdowych.
ß144
Inne niø wymienione w ßß142-143 osoby sπ zatrudnione w UrzÍdzie
Miasta i Gminy na podstawie umowy o pracÍ.
ß145
Z chwilπ wygaúniÍcia aktu mianowania obowiπzuje umowa o pracÍ.

ROZDZIA£ XI
Postanowienia koÒcowe
ß146
Integralnπ czÍúÊ Statutu stanowiπ za≥πczniki.
ß147
W sprawach nieregulowanych w statucie majπ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 pÛün.zm.) oraz przepisy innych ustaw.
ß148
Zmiany statutu nastÍpujπ w trybie przewidzianym dla jego nadania.
* rozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK I--0911/
/154/01 z dnia 27 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
XXXV/241/2001 Rady Miejskiej w LwÛwku z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie Statutu Miasta i Gminy LwÛwek w czÍúci dotyczπcej treúci
ß138 ust. 2 i 3 oraz ß139 pkt 1 Rozdzia≥u IX Statutu ñ ze wzglÍdu na
istotne naruszenia prawa
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Za≥πcznik Nr 1

MIASTO I GMINA LW”WEK
skala 1:100 000

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
1. Brody
ñ Marszewo
ñ Zygmuntowo
2. BrÛdki
3. Chmielinko
4. GroÒsko
5. JÛzefowo
ñ Mokre Ogrody
6. Komorowice
ñ Grudzianka
7. Komorowo
8. Konin

ñ Paw≥Ûwek
9. Krzywy Las
10. Linie
11. Lipka Wielka
12. Pakos≥aw
ñ Polesie
13. Posadowo
ñ PosadÛwek
14. W≥adys≥awowo
15. Wymyúlanka
16. ZÍbowo
ñ Tarnowiec
17. Zgierzynka
ñ Podlesie
18. Samorzπd MieszkaÒcÛw LwÛwka
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GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
2.
1. Miejsko-Gminny Oúrodek Kultury
ñ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy LwÛwek
ñ filia Brody,
ñ filia GroÒsko,
ñ punkt biblioteczny Chmielinko,
ñ punkt biblioteczny Krzywy Las,
ñ punkt biblioteczny Linie,

3.
4.
5.
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ñ punkt biblioteczny Pakos≥aw,
ñ punkt biblioteczny Posadowo,
ñ punkt biblioteczny ZÍbowo
Gminny Oúrodek Oúwiaty i Sportu
ñ Przedszkola: Chmielinko, Konin, LwÛwek, Zgierzynka
ñ Szko≥y Podstawowe: Chmielinko, GroÒsko, LwÛwek, Posadowo i filia Konin, ZÍbowo,
ñ ZespÛ≥ Szko≥y i Przedszkola: Brody, Pakos≥aw
ñ Gimnazjum LwÛwek wraz z oddzia≥ami
Zak≥ad Gospodarki Komunalnej
Zak≥ad Gospodarki Mieszkaniowej
Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej
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2339
UCHWA£A Nr XX/182/01 RADY MIEJSKIEJ ØERKOWA
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych oraz zmian
uchwa≥y w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 roku o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami) uchwala siÍ, co
nastÍpuje:
ß1
W gminnym programie rozwiπzywania problemÛw alkoholowych uchwalonym uchwa≥π Rady Miejskiej Øerkowa nr XVI/
/152/2001 z dnia 20 lutego 2001 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 79,
poz. 1438) wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
Po dziale III dodaje siÍ ìDzia≥ IVî w brzmieniu:
ìDZIA£ IV
Ustala siÍ wynagrodzenie cz≥onkowi Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw wg nastÍpujπcych zasad:
1. Cz≥onek komisji otrzymuje wynagrodzenie za udzia≥ w ca≥ym
posiedzeniu komisji (podkomisji).
2. Wynagrodzenie, o ktÛrym mowa w pkt 1 wynosi szeúciokrotnoúÊ diet pracowniczych obowiπzujπcych w dniu posiedzenia
(lub prac) komisji.

3. Wynagrodzenie p≥atne jest kaødorazowo po odbyciu posiedzenia komisji na podstawie listy obecnoúci.î
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy oraz
Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
ß3
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty
og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Kasper Ekert
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UCHWA£A Nr XX/187/01 RADY MIEJSKIEJ ØERKOWA
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie Statutu Gminy ØerkÛw
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada
Miejska uchwala:

STATUT GMINY ØERK”W
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Uchwa≥a okreúla:
1) ustrÛj Gminy ØerkÛw,
2) zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia≥u przewodniczπcych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej,

3) organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Miejskiej,
komisji Rady Miejskiej i Zarzπdu Miasta i Gminy ØerkÛw,
4) zasady tworzenia klubÛw radnych Rady Miejskiej Øerkowa,
zasady dostÍpu obywateli do dokumentÛw Rady, jej komisji
i Zarzπdu Miasta i Gminy ØerkÛw oraz korzystania z nich.
ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie (Mieúcie) ñ naleøy przez to rozumieÊ gminÍ ØerkÛw,
2) Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Miejskπ Øerkowa,
3) komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ komisje Rady Miejskiej
Øerkowa,
4) Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ
Rewizyjnπ Rady Miejskiej Øerkowa,
5) Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Miasta i Gminy
ØerkÛw,
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6) Burmistrzu ñ naleøy przez to rozumieÊ Burmistrza Miasta i
Gminy ØerkÛw,
7) Statucie ñ naleøy przez to rozumieÊ Statut Gminy ØerkÛw.

ROZDZIA£ II
Gmina
ß3
1. Gmina ØerkÛw jest podstawowπ jednostkπ lokalnego samorzπdu terytorialnego, powo≥anπ dla organizacji øycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, ktÛre na sta≥e zamieszkujπ na obszarze Gminy,
z mocy ustawy o samorzπdzie gminnym, stanowiπ gminnπ
wspÛlnotÍ samorzπdowπ, realizujπcπ swoje zbiorowe cele
lokalne poprzez udzia≥ w referendum oraz poprzez swe organy.
ß4
1. Gmina po≥oøona jest w Powiecie JarociÒskim w WojewÛdztwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 170 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa w skali 1:100 000,
stanowiπca za≥πcznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze: so≥ectwa, dzielnice i osiedla oraz ñ stosownie do potrzeb lub
tradycji ñ inne jednostki pomocnicze.
4. Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
ß5
1. W celu wykonywania swych zadaÒ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.
2. Zarzπd prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ß6
1. Herbem Gminy jest tarcza czerwona, na ktÛrej umieszczona
jest z≥ota ≥Ûdü i z≥ota 6 ñ promienna gwiazda. Gwiazda jest
z nieco wyd≥uøonymi promieniami bez przesadnej wielkoúci
w stosunku do ≥odzi. WzÛr herbu okreúla za≥πcznik nr 2 do
niniejszego Statutu.
2. Zasady uøywania herbu moøe okreúliÊ Rada w odrÍbnej
uchwale.
ß7
Siedzibπ organÛw Gminy jest miejscowoúÊ ØerkÛw.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
ß8
1. O utworzeniu, po≥πczeniu i podziale jednostki pomocniczej
Gminy a takøe zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mogπ byÊ mieszkaÒcy obszaru,
ktÛry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
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4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ
w miarÍ moøliwoúci ñ uwzglÍdniaÊ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio
ust. 1.
ß9
Uchwa≥y, o jakich mowa w ß8 ust. 1 powinny okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibÍ w≥adz,
4) nazwÍ jednostki pomocniczej.
ß10
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzπ gospodarkÍ finansowπ
w ramach budøetu Gminy.
2. KontrolÍ gospodarki finansowej jednostek pomocniczych
sprawuje Skarbnik Gminy i Miasta i przedk≥ada informacje
w tym zakresie Zarzπdowi.
3. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw Gminy
na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.
ß11
1. Przewodniczπcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej
moøe uczestniczyÊ w pracach Rady.
2. Przewodniczπcy moøe zabieraÊ g≥os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia≥u w g≥osowaniu.

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß12
1. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 22 radnych.
ß13
1. Rada dzia≥a:
1) na sesjach,
2) poprzez swoje komisje.
2. Komisje Rady podlegajπ kontroli Rady, ktÛrej sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
ß14
Rada wybiera ze swego grona:
1) Przewodniczπcego,
2) Wiceprzewodniczπcego,
3) komisje sta≥e,
4) doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ.
ß15
1. Rada powo≥uje sta≥e komisje odrÍbnπ uchwa≥π.
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπcych
ich sk≥ad i zakres dzia≥ania.
ß16
1. Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
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2. Wyboru Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcego dokonuje
Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoúci zwiπzane ze zwo≥aniem pierwszej sesji obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
spoúrÛd radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porzπdku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie Gminy

2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowisko w okreúlonej
sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.

ß17
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
1) zwo≥uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjÍ sesyjnπ,
4) kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
5) zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami uchwa≥,
6) podpisuje uchwa≥y rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

ß24
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ
do wykonania zadaÒ Rady.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi sπ takøe sesje nieprzewidziane w planie,
ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
1) muszπ siÍ odbyÊ nie pÛüniej niø w ciπgu (3 -5 dni) od ich
zwo≥ania.

ß18
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego Rady przed up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona wyboru na
wakujπce stanowisko.

1.
2.

ß19
Do obowiπzkÛw Wiceprzewodniczπcego naleøy wykonywanie
zadaÒ zastrzeøonych przez ustawÍ lub Statut dla Przewodniczπcego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczπcego.
3.
ß20
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje
Wiceprzewodniczπcy.
ß21
1. Przewodniczπcy (Wiceprzewodniczπcy) Rady koordynujπ z ramienia Rady prace komisji.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodniczπcy Rady.

4.

5.

6.
ß22
Obs≥ugÍ Rady i jej organÛw zapewnia pracownik UrzÍdu Gminy,
zatrudniony na stanowisku d.s. obs≥ugi Rady.

ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
ß23
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie
o samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach, a takøe
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

7.

2. Przygotowanie sesji
ß25
Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia≥Ûw, w tym
projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw
porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, lub z jego upowaønienia
ñ Wiceprzewodniczπcy.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad sesyjnych powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomocπ listÛw lub w inny skuteczny
sposÛb.
Powiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed
sesjπ.
W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ustÍpie
4 i 5 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad,
przed g≥osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianÍ
porzπdku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.

ß26
1. Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy Rady, po zasiÍgniÍciu
opinii Burmistrza, ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.
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2. W sesjach Rady uczestniczπ nie bÍdπce radnymi osoby
wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia≥u w sesjach Rady mogπ zostaÊ zobowiπzani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajπcych
kontroli Rady.
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wynikÛw g≥osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynnoúci o podobnym charakterze.

ß27
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

ß34
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: ìOtwieram ... sesjÍ Rady ...î.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad; w przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß30 ust. 2.

ß28
PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla
niej miejsca.

ß35
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.

ß29
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego
prawa.

ß36
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
w okresie miÍdzysesyjnym, zw≥aszcza z wykonania uchwa≥
Rady,
3) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.

ß30
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego
rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie
w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokÛle.
ß31
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalanych
w planie pracy rady lub w terminach okreúlonych przez
Przewodniczπcego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w ß24 ust. 4.
ß32
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poniøej po≥owy sk≥adu; jednakøe Rada nie moøe
wÛwczas podejmowaÊ uchwa≥.
ß33
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczπcy Rady, upowaøniony
przez Przewodniczπcego.
3. Rada na wniosek Przewodniczπcego Rady moøe powo≥aÊ
spoúrÛd radnych Sekretarza obrad i powierzyÊ mu prowadzenie
listy mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie

ß37
1. Sprawozdanie o jakim mowa w ß36 pkt 2 sk≥ada Burmistrz
lub Z-ca Burmistrza.
2. Sprawozdania komisji Rady sk≥adajπ przewodniczπcy komisji
lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
ß38
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczπ spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
4. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego Rady; Przewodniczπcy niezw≥ocznie przekazuje
interpelacjÍ adresatowi.
5. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego Rady i radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ. Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe
rzeczowo osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd, wzglÍdnie
Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady
o nakazanie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
7. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej sesji Rady,
w ramach odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
ß39
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
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2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia
odpowiedü na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 38 ust. 5,
6 i 7 stosuje siÍ odpowiednio.

ß44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.

ß40
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug ustalonego porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ; w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ
g≥osu poza kolejnoúciπ.
3. Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego Rady.
4. Przewodniczπcy Rady moøe zabieraÊ g≥os w kaødym momencie
obrad.
5. Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
radnym.

ß45
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw, Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej Komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania
siÍ do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli
zaistnieje taka koniecznoúÊ ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzenia g≥osowania, Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ radnym g≥osu tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania.

ß41
1. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy Rady moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce
tematu, formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, Przewodniczπcy Rady przywo≥uje radnego
ìdo porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe
odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokÛle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy Rady moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß42
Na wniosek radnego, Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protokÛ≥u sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
ß43
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porzπdku obrad,
3) ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
4) zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
5) zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
6) zarzπdzenia przerwy,
7) odes≥ania projektu uchwa≥y do komisji,
8) przeliczenia g≥osÛw,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy Rady poddaje pod dyskusjÍ
po dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego g≥osu ìprzeciwkoî wnioskowi, po czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.

ß46
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í ìZamykam ... sesjÍ Rady ....î.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß47
1. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ
2. W przypadku nierozstrzygniÍcia rÛwnej liczby g≥osÛw za
i przeciw Rada musi postanowiÊ o ponownym g≥osowaniu.
ß48
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.
ß49
1. Pracownik UrzÍdu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza
w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady, sporzπdza z kaødej
sesji protokÛ≥.
2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu podjÍcia uchwa≥y o jakiej mowa
w ß36 pkt 1.
ß50
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
a) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥,
imiÍ i nazwisko Przewodniczπcego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
d) odnotowanie przyjÍcia protokÛ≥u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porzπdek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty zg≥oszonych, jak rÛwnieø uchwa-
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lonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia
pisemnych wystπpieÒ,
g) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcychî oraz g≥osÛw niewaønych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego pisemnego zdania
odrÍbnego do treúci uchwa≥y,
i) podpis Przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.
ß51
1. Nie pÛüniej niø na najbliøszej sesji radni mogπ zg≥aszaÊ
poprawki lub uzupe≥nienia do protokÛ≥u, przy czym o ich
uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy Rady po wys≥uchaniu protokolanta i przes≥uchaniu taúmy magnetofonowej
z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protokÛ≥u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
ß52
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz
odrÍbnπ listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez
RadÍ uchwa≥, usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego
Rady.
2. Uchwa≥y Przewodniczπcy Rady dorÍcza Burmistrzowi najpÛüniej w ciπgu 4 dni od dnia zakoÒczenia sesji.
3. Wyciπgi z protoko≥u z sesji oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy
Rady dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre
sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw tych
wynikajπcych.
ß53
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw itp.) sprawuje pracownik UrzÍdu w uzgodnieniu
z Przewodniczπcym Rady.

3. Uchwa≥y
ß54
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß23 ust. 1, a takøe deklaracje,
oúwiadczenia i apele, o jakich mowa w ß23 ust. 2 sπ sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.
ß55
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz
Zarzπd, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y
i z≥oøenia sprawozdania po jej wykonaniu,
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6) ustalenie terminu obowiπzywania lub wejúcia w øycie
uchwa≥y.
3. Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y oraz informacjÍ o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do ich zgodnoúci z prawem przez radcÍ prawnego UrzÍdu.
ß56
Uchwa≥y Rady powinny byÊ zredagowane w sposÛb zwiÍz≥y,
syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa≥ naleøy unikaÊ pos≥ugiwania siÍ wyraøeniami specjalistycznymi, zapoøyczonymi z jÍzykÛw obcych
i neologizmami.
ß57
1. Uchwa≥y Rady podpisuje Przewodniczπcy Rady, o ile ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
ß58
1. Zarzπd ewidencjonuje orygina≥y uchwa≥ w rejestrze uchwa≥
i przechowuje wraz z protoko≥ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa≥ przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoúci zaleønie od ich treúci.

4. Procedura g≥osowania
ß59
W g≥osowaniu biorπ udzia≥ wy≥πcznie radni.
ß60
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne zarzπdza i przeprowadza Przewodniczπcy
obrad, przelicza oddane g≥osy ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπce
siÍî, sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na
sesji, wzglÍdnie ze sk≥adem lub ustawowym sk≥adem rady,
nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole
sesji.
3. Do przeliczenia g≥osÛw Przewodniczπcy obrad moøe wyznaczyÊ
radnych.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza Przewodniczπcy obrad.
ß61
1. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ kart ostemplowanych pieczÍciπ Rady, przy czym kaødorazowo Rada
ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy≥onionym
spoúrÛd siebie przewodniczπcym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je, wyczytujπc
kolejno radnych z listy obecnoúci.
3. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g≥osÛw Przewodniczπcy Komisji Skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
5. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ g≥osowania stanowiπ
za≥πcznik do protoko≥u sesji.
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ß62
1. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza Radzie proponowanπ treúÊ wniosku
w taki sposÛb, aby jego redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek
nie budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy obrad poddaje pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, jeúli moøe to wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami. Ewentualny
spÛr co do tego, ktÛry z wnioskÛw jest najdalej idπcy rozstrzyga Przewodniczπcy obrad.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, Przewodniczπcy obrad przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje kaødego z nich czy zgadza siÍ kandydowaÊ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw, a nastÍpnie zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
ß63
1. Jeøeli oprÛcz wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y w danej
sprawie zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku (wnioskÛw), w pierwszej kolejnoúci Rada g≥osuje
nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskÛw) a w nastÍpnej kolejnoúci o podjÍcie uchwa≥y.
2. G≥osowanie nad poprawkami do poszczegÛlnych paragrafÛw
lub ustÍpÛw projektu uchwa≥y nastÍpuje wed≥ug ich kolejnoúci, z tym, øe w pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy
obrad poddaje pod g≥osowanie te poprawki, ktÛrych przyjÍcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjÍcia poprawki wykluczajπcej inne poprawki
do projektu uchwa≥y, poprawek tych nie poddaje siÍ pod
g≥osowanie.
4. W przypadku zg≥oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa≥y kilku poprawek stosuje siÍ zasadÍ okreúlonπ w ß62
ust. 2.
5. Przewodniczπcy obrad moøe zarzπdziÊ g≥osowanie ≥πcznie
nad grupπ poprawek do projektu uchwa≥y.
6. Przewodniczπcy obrad zarzπdza g≥osowanie w ostatniej
kolejnoúci za przyjÍciem uchwa≥y w ca≥oúci ze zmianami
wynikajπcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa≥y.
7. Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie, o jakim
mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.
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oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujπcych
siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.
3. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy parzystej liczbie g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ
zosta≥o oddanych 50% + 1 waønie oddanych g≥osÛw.
4. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy nieparzystej liczbie
g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥a oddana liczba g≥osÛw o 1 wiÍksza od liczby
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.

5. Komisje Rady
ß66
1. Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji sta≥ych i zakres
zadaÒ komisji doraünych okreúla Rada w odrÍbnych uchwa≥ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
ß67
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß68
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Komisje uchwalajπ opinie oraz wnioski i przekazujπ je Radzie.
4. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ komisji Rady mogπ zwo≥aÊ
posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie sprawozdania.
ß69
Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub zastÍpca
przewodniczπcego komisji wybrany przez cz≥onkÛw danej komisji.
ß70
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeÒ komisji sta≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

ß64
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ g≥osÛw
ìzaî niø ìprzeciwî. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych
nie dolicza siÍ do øadnej z grup g≥osujπcych ìzaî czy ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z kilku osÛb lub
kilku moøliwoúci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na
ktÛry oddano liczbÍ g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na pozosta≥e.

ß71
1. Przewodniczπcy komisji sta≥ych co najmniej raz do rok przedstawiajπ na sesji Rady sprawozdania z dzia≥alnoúci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych komisji
zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.

ß65
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe
przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛre uzyska≥y co
najmniej jeden g≥os wiÍcej od sumy pozosta≥ych waønie

ß72
Opinie i wnioski komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu komisji.
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6. Radni
ß73
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji lub posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
wyjaúnienie na rÍce Przewodniczπcemu Rady lub przewodniczπcego komisji.
ß74
Radny zobowiπzany jest do sta≥ego kontaktu ze swoimi wyborcami, a w uzasadnionych przypadkach do przyjmowania od
wyborcÛw skarg, wnioskÛw czy postulatÛw.
ß75
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ,
chyba, øe nie okaøe siÍ to moøliwe.
ß76
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajπcego radnego
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy, Rada moøe powo≥aÊ
komisjÍ doraünπ do szczegÛ≥owego zbadania wszystkich
okolicznoúci sprawy.
2. Komisja przedk≥ada swoje ustalenia i propozycje na piúmie
Przewodniczπcemu Rady.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada powinna umoøliwiÊ radnemu z≥oøenie wyjaúnieÒ.
ß77
1. Zarzπd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrym stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji
radnego.
2. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji
radnego.

7. WspÛlne sesje z radami
innych jednostek samorzπdu terytorialnego
ß78
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß79
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.
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ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß80
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z Przewodniczπcego, ZastÍpcy
Przewodniczπcego oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw w liczbie 2.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. ZastÍpcÍ Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera
Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej.
ß81
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoønoúci dzia≥ania, jego zadania
wykonuje jego ZastÍpca.
ß82
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od udzia≥u
w jej dzia≥aniach w sprawach, w ktÛrych moøe powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji Rewizyjnej moøe odwo≥aÊ siÍ na
piúmie od decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni
od daty powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.

2. Zasady kontroli
ß83
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
pod wzglÍdem:
1) legalnoúci,
2) gospodarnoúci,
3) rzetelnoúci,
4) celowoúci,
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Gminy.
ß84
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa≥ach Rady.
ß85
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.
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ß86
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
ß87
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 21 dni
roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzajπca ñ d≥uøej niø
1 dzieÒ roboczy.
ß88
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw
dokumentÛw majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych
dzia≥aÒ (kontrola wstÍpna).
2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu
i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzenia
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.
ß89
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w
zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß83 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia kontrolowanych.

1.

2.

3.
4.

3. Tryb kontroli
ß90
Kontroli kompleksowych dokonujπ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo≥y kontrolne sk≥adajπce siÍ co najmniej z dwÛch
cz≥onkÛw Komisji.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej wyznacza kierownika
zespo≥u kontrolnego, ktÛry dokonuje podzia≥u czynnoúci
pomiÍdzy kontrolujπcych.
kontrole problemowe i sprawdzajπce mogπ byÊ przeprowadzane przez jednego cz≥onka Komisji Rewizyjnej.
Kontrole przeprowadzane sπ na podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby (osobÍ) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
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5. Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienia, o ktÛrych mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
ß91
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamiajπ o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza,
wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujπcy
zawiadamiajπ o tym Przewodniczπcego Rady.
ß92
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ
kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest do
niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej pisemnego
wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ, takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3.
ß93
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko≥y kontroli
ß94
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie 7 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny,
obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolujπcego (kontrolujπcych),
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkÍ o odmowie podpisania
protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia nieprawid≥owoúci stwierdzonych w wyniku kontroli.
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ß95
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu, jest on obowiπzany do z≥oøenia
ñ w terminie 3 dni od daty odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia
jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß97
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech egzemplarzach,
ktÛre ñ w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u ñ
otrzymujπ: Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

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

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarÍ potrzeb.
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2. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy Komisji,
w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady,
2) nie mniej niø 5 radnych,
3) nie mniej niø 2 cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥,
ktÛry winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw komisji
uczestniczπcych w posiedzeniu
ß101
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu
jawnym.
ß102
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
ß103
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty
wynagrodzenia ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady,
celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.
ß104
1. Komisja Rewizyjna moøe na zlecenie Rady lub po powziÍciu
stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli.
3. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zwracaÊ siÍ do
przewodniczπcych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk≥ad zespo≥u kontrolnego radnych majπcych kwalifikacje
w zakresie tematyki objÍtej kontrolπ.
4. Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
prowadzonej przez KomisjÍ Rewizyjnπ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia≥u.
5. Przewodniczπcy Rady zapewnia koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania
poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych
kontroli.
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ß105
Komisja Rewizyjna moøe wystÍpowaÊ do organÛw Gminy w sprawie wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia≥ania klubÛw radnych
ß106
1. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez
siebie przyjÍtych.
2. W ramach klubÛw mogπ funkcjonowaÊ ko≥a radnych.

1.
2.
3.

4.

ß107
Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia≥u
przez co najmniej 8 radnych.
Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.

ß108
1. Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.
2. Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß109
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu uchwa≥π Rady, gdy liczba ich
cz≥onkÛw spadnie poniøej 4.
ß110
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani
przez cz≥onkÛw klubu.
ß111
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem
Gminy.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß112
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
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ROZDZIA£ VIII
Organizacja wewnÍtrzna i tryb pracy Zarzπdu
1. Organizacja Zarzπdu
ß113
1. Zarzπd liczy 7 osÛb.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) Burmistrz, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym,
2) jego ZastÍpca,
3) cz≥onkowie.
3. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu.
ß114
Burmistrz jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych przez
radnych.
ß115
1. Do zadaÒ Burmistrza jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz.
2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlanie czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania takich
spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) sk≥adanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.
ß116
1. Do obowiπzkÛw zastÍpcy Burmistrza naleøy podejmowanie
czynnoúci okreúlonych w ß115 na podstawie upowaønienia
udzielonego przez Burmistrza albo w przypadku koniecznoúci
podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ Burmistrza lub wynikajπcy z innych przyczyn brak
moøliwoúci dzia≥ania Burmistrza.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß117
Burmistrz okreúla szczegÛ≥owy zakres zadaÒ swojego ZastÍpcy
i pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu, z uwzglÍdnieniem postanowieÒ
Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Gminy.
ß118
Do obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
1) udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
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2) realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
3) sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
4) przygotowywanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu, stosownie do zakresu zadaÒ,
5) realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.

2. Tryb pracy Zarzπdu
ß119
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach
zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.
ß120
1. Burmistrz, jego ZastÍpca oraz cz≥onek Zarzπdu mogπ zostaÊ
indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania
w imieniu Zarzπdu okreúlonych zadaÒ Zarzπdu, z wy≥πczeniem
czynnoúci polegajπcych na podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdanie z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
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wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu Zarzπdu.
ß125
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie Zarzπdu uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu,
po ich zatwierdzeniu przez Zarzπd na nastÍpnym posiedzeniu.
3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu numeruje siÍ i przechowuje
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.
4. Kaøda ze spraw poruszonych na Zarzπdzie winna byÊ uwidoczniona odrÍbnym punktem zawartym na odrÍbnej stronie
protoko≥u.
ß126
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz przepisÛw prawnych wydanych na podstawie i w granicach
upowaønieÒ ustawowych.
3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci
opinie i stanowiska Zarzπdu.

ß121
1. Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom Burmistrz lub ZastÍpca.
2. ZastÍpca Burmistrza zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez
Zarzπd rozstrzygniÍcia, a Burmistrz nie jest obecny albo
z innych przyczyn nie moøe udzieliÊ upowaønienia swemu ZastÍpcy.

ß127
1. Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi
Gminy.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.

ß122
1. O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw
z 3-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraÊ informacjÍ
o czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
3. W razie potrzeby termin okreúlony w pkt 1 moøe ulec
skrÛceniu.

ß128
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ:
1) etatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ zgodnie z poleceniami
wydawanymi przez Burmistrza,
2) pozaetatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ wy≥πcznie na podstawie i w zakresie upowaønieÒ udzielonych im przez Zarzπd.

ß123
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu Gminy,
2) inni pracownicy UrzÍdu Gminy w≥aúciwi ze wzglÍdu na
przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi
na przedmiot obrad.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.
ß124
1. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
2. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona
i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby,
w protokole podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz

ROZDZIA£ IX
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß129
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. SzczegÛ≥owe okreúlenie dni i czasu udzielania ustnych informacji interesantom okreúla Regulamin UrzÍdu.
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ß130
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji oraz Zarzπdu
udostÍpnia siÍ w komÛrce UrzÍdu Gminy zajmujπcej siÍ obs≥ugπ Rady, w dniach pracy UrzÍdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantÛw.
2. Wyklucza siÍ moøliwoúÊ przygotowania zainteresowanym
wszelkiego rodzaju opracowaÒ, zestawieÒ tabel itp.
ß131
1. Z dokumentÛw wymienionych ß129 ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ je lub
kopiowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ wy≥πcznie w UrzÍdzie Gminy i w asyúcie pracownika
UrzÍdu Gminy.
ß132
1. Op≥aty za czynnoúci urzÍdowe podejmowane w celu udostÍpniania dokumentÛw interesantom okreúla odrÍbna uchwa≥a.
ß133
Uprawnienia okreúlone w ß135-138 nie znajdujπ zastosowania:
*1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.

Poz. 2340

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorzπdowi
ß134
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikiem samorzπdowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz.

ROZDZIA£ XI
Postanowienia przejúciowe i koÒcowe
ß135
Traci moc uchwa≥a Nr XXII/77/96 Rady Miejskiej Øerkowa
z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy ØerkÛw.
ß136
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Kasper Ekert

* rozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK I-0911/
/149/01 z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
nr XX/187/2001 Rady Miejskiej Øerkowa z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie Statutu Gminy ØerkÛw w czÍúci dotyczπcej ß133 pkt 1
Rozdzia≥u IX Statutu ñ ze wzglÍdu na istotne naruszenie prawa
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Za≥πcznik nr 1
do uchwa≥y nr XX/187/01
Rada Miejskiej Øerkowa
z dnia 29 sierpnia 2001 roku
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Za≥πcznik nr 1
do uchwa≥y nr XX/187/01
Rada Miejskiej Øerkowa
z dnia 29 sierpnia 2001 roku

HERB ØERKOWA

2341
UCHWA£A Nr XXXI/255/2001 RADY GMINY WRONKI
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Wronki
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483)
i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Miasta
i Gminy Wronki uchwala, co nastÍpuje:
W Statucie Miasta i Gminy Wronki (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 86, poz. 1148) wprowadza
siÍ nastÍpujπce zmiany:

ß1
1) w ß5 ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
ì1) ≥adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoúciami,
ochrony úrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,î
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
ì8) edukacji publicznej,î
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6)
7)
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c) w pkt 10 po wyrazach ìkultury fizycznejî dodaje siÍ
wyrazy ìi turystykiî
d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
ì14) porzπdku publicznego i bezpieczeÒstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpoøarowej i przeciwpowodziowejî
e) dodaje siÍ punkt 16-18 w brzmieniu:
ì16) wspierania i upowszechniania idei samorzπdowej,
17) promocji miasta i gminy,
18) wspÛ≥pracy z: organizacjami pozarzπdowymi, spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi innych
paÒstw.î
w ß13 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
ì2) wybÛr i odwo≥anie zarzπdu, ustalenie wynagrodzeÒ
Przewodniczπcego Zarzπdu, stanowienie o kierunkach dzia≥ania Zarzπdu oraz przyjmowanie sprawozdaÒ z jego dzia≥alnoúci,î
b) po pkt 16 dodaje siÍ pkt 17 i 18 w brzmieniu:
ì17) podejmowanie uchwa≥ w sprawie wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi innych paÒstw
oraz przystÍpowanie do miÍdzynarodowych zrzeszeÒ
spo≥ecznoúci lokalnych i regionalnych,î
18) podejmowanie uchwa≥ w sprawie zasad udzielania
stypendiÛw dla uczniÛw i studentÛwî.
w ß14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ì1. zadaniem Przewodniczπcego Rady jest wy≥πcznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ do wykonywania swoich zadaÒ
Wiceprzewodniczπcego. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego, nie wyznaczenia Wiceprzewodniczπcego,
zadania Przewodniczπcego wykonuje Wiceprzewodniczπcy
najstarszy wiekiem.î
ß16 otrzymuje brzmienie:
ì1. W przypadku rezygnacji Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego, Rada podejmuje uchwa≥Í w sprawie
przyjÍcia rezygnacji nie pÛüniej niø w ciπgu 1 miesiπca
od dnia z≥oøenia rezygnacji.
2. niepodjÍcie uchwa≥y, o ktÛrej mowa w ust. 2 w ciπgu
1 miesiπca od z≥oøenia rezygnacji przez Przewodniczπcego
lub Wiceprzewodniczπcego jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem
rezygnacji przez RadÍ z up≥ywem ostatniego dnia miesiπca,
w ktÛrym powinna byÊ podjÍta uchwa≥a.î
W ß31:
a) w ust. 1 dodaje siÍ zdanie drugie w brzmieniu:
ìOdrzucenie w g≥osowaniu uchwa≥y o udzieleniu absolutorium jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem uchwa≥y o nie
udzieleniu absolutoriumî.
b) po ust. 1 dodaje siÍ ust. 1 a w brzmieniu:
ì1a. Uchwa≥Í w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu
Rady.î
c) w ust. 3 wyrazy ìbezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπî zastÍpuje siÍ
wyrazami ìwiÍkszoúciπ co najmniej 3/5î.
ß32-37 skreúla siÍ.
ß48 otrzymuje brzmienie:
ìRadny obowiπzany jest kierowaÊ siÍ dobrem wspÛlnoty
samorzπdowej. Radny utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami
oraz ich organizacjami, a szczegÛlnoúci przyjmuje zg≥aszane
przez mieszkaÒcÛw miasta i gminy postulaty i przedstawia

Poz. 2341

je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwiπzany
z instrukcjami wyborcÛw.î
8) po rozdziale VI dodaje siÍ rozdzia≥ VIa w brzmieniu:
ìROZDZIA£ VIA
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu.î
ß56a
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami prawa oraz Statutem.
ß56b
Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji oraz Zarzπdu
udostÍpnia siÍ w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu
dzia≥ania Zarzπdu w Referacie Organizacyjnym UrzÍdu,
w dniach pracy UrzÍdu (z wy≥πczeniem poniedzia≥kÛw), w godzinach przyjmowania interesantÛw.
ß56c
1. Z dokumentÛw wymienionych ß56 a ust. 1 obywatele
mogπ sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ
je.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ wy≥πcznie w UrzÍdzie i w asyúcie pracownika
UrzÍdu.
ß56d
Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych przez
siebie odpisÛw z dokumentÛw okreúlonych w ß56 a ust. 1.
*ß56e
Uprawnienia okreúlone w ß56a-56c nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd
uchwa≥y o wy≥πczeniu jawnoúci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.
9) W za≥πczniku Nr 4 do Statutu:
a) ß12 otrzymuje brzmienie:
ì1. Na wniosek Zarzπdu co najmniej 1 ustawowego
sk≥adu Rady, Przewodniczπcy Rady zobowiπzany jest
zwo≥aÊ sesjÍ w ciπgu 7 dni od dnia z≥oøenia wniosku.
Do wniosku o zwo≥anie sesji do≥πcza siÍ porzπdek
obrad wraz z projektami uchwa≥.
2. Rada moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku obrad
sesji zwo≥anej w trybie okreúlonym w ust. 1 bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu
Rady, z tym øe dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
3. Na wniosek Burmistrza Przewodniczπcy Rady jest
zobowiπzany wprowadziÊ do porzπdku obrad najbliøszej sesji Rady projekt uchwa≥y, jeøeli wnioskodawcπ
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jest Zarzπd, a projekt wp≥ynπ≥ do Rady co najmniej 7
dni przed dniem rozpoczÍcia sesji Rady.
w ß13 dodaje siÍ ust. 11 w brzmieniu:
ì11. Na takich samych zasadach jak Radnych, Przewodniczπcy Rady zawiadamia So≥tysÛw o sesji Radyî.
w ß16 ust. 1 dodaje zdanie drugie w brzmieniu:
ìOgraniczenia jawnoúci mogπ wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.î
ß17 otrzymuje brzmienie:
ì1. JawnoúÊ dzia≥ania organÛw gmin obejmuje w szczegÛlnoúci: prawo obywateli do uzyskania informacji,
wstÍpu na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady jak
rÛwnieø dostÍp do dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania zadaÒ publicznych, w tym protoko≥Ûw posiedzeÒ Rady i Zarzπdu oraz komisji Rady.
2. Zasady dostÍpu do dokumentÛw i korzystania z nich
okreúla rozdzia≥ VIa Statutu.
w ß63 ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
ìW posiedzeniach komisji Rady mogπ uczestniczyÊ Radni
nie bÍdπcy jej cz≥onkami. Mogπ oni zabieraÊ g≥os w dyskusji i sk≥adaÊ wnioski bez prawa udzia≥u w g≥osowaniu.î
w ß67 skreúla siÍ ust. 2 i 3, a ust. 4 otrzymuje oznaczenie
ìust. 2î.
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g) skreúla siÍ ß69 i ß70.
10)W za≥πczniku nr 5 do Statutu w ß20 wyraz ìtrzechî zastÍpuje
siÍ wyrazem ìczterechî.
11)W za≥πczniki nr 6 do Statutu w ß7 skreúla siÍ ust. 3.
ß2
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Leszek Bartol

* rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK I-0911/
/153/01 z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
nr XXXI/255/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 sierpnia
2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Wronki w czÍúci
rozdzia≥u VIA ß56e ñ ze wzglÍdu na istotne naruszenie prawa

2342
UCHWA£A Nr XLV/376/01 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j. t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorzπdzie gminnym,
o samorzπdzie powiatowym, o samorzπdzie wojewÛdztwa, o administracji rzπdowej w wojewÛdztwie oraz o zmianie niektÛrych
innych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Mosinie
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W Statucie Gminy Mosina, przyjÍtym uchwa≥π Nr XVI/11/96
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 lutego 1996 r. o zmienionym
uchwa≥π Nr XVIII/115/96 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
2 kwietnia 1996 r. i uchwa≥π Nr XXIII/131/96 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 28 sierpnia 1996 r. wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) dodaje siÍ nowy rozdzia≥ VIII w brzmieniu:
ìROZDZIA£ VIII
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß63
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:

1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu po ich formalnym przyjÍciu.
ß64
Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji udostÍpnia siÍ
w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia≥ania Zarzπdu
udostÍpnia siÍ w Referacie Organizacyjnym UrzÍdu Miejskiego,
w dniach pracy UrzÍdu, w godzinach przyjmowania interesantÛw.
ß65
1. Z dokumentÛw wymienionych w ß63 ust. 1 obywatele
mogπ sporzπdzaÊ notatki i odpisy oraz je kopiowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe odbywaÊ
siÍ wy≥πcznie w UrzÍdzie Miejskim i w asyúcie pracownika
UrzÍdu.
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ß66
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych
przez siebie odpisÛw z dokumentÛw okreúlonych w ß63
ust. 1 oraz odbitek kserograficznych.
2. Za uwierzytelnienie odpisu albo odbitki kserograficznej sπ
pobierane op≥aty, za kaødπ stronÍ dokumentu, zgodnie
z przepisami ustawy o op≥acie skarbowej.
ß67
Uprawnienia okreúlone w ß63-66 nie znajdujπ zastosowania:
*1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd
uchwa≥y o wy≥πczeniu jawnoúci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.î
2) dotychczasowy rozdzia≥ VIII otrzymuje nowe oznaczenie jako
rozdzia≥ IX, a dotychczasowe ß63-65 otrzymujπ odpowiednio
nowe oznaczenie ß68-70.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Przewodniczπcemu Rady i Burmistrzowi.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie czternastu dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Przemys≥aw Pniewski

* rozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr NK I-0911/
/152/01 z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
nr XLV/376/2001 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina w czÍúci dotyczπcej ß67 pkt 1
Rozdzia≥u VII Statutu-ze wzglÍdu na istotne naruszenie prawa

2343
UCHWA£A Nr XXIX/271/2001 RADY GMINY W W•GROWCU
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wπgrowiec
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada
Gminy w Wπgrowcu uchwala:

STATUT GMINY W•GROWIEC
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1

3. Komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ Komisje Rady Gminy
Wπgrowiec,
4. Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ
Rewizyjnπ Rady Gminy Wπgrowiec,
5. Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Gminy Wπgrowiec,
6. WÛjcie ñ naleøy przez to rozumieÊ WÛjta Gminy Wπgrowiec,
7. Statucie ñ naleøy przez to rozumieÊ Statut Gminy Wπgrowiec.

Uchwa≥a okreúla:
1. ustrÛj Gminy Wπgrowiec,
2. zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia≥u przewodniczπcych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3. organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Gminy Wπgrowiec, Komisji Rady Gminy i Zarzπdu Gminy Wπgrowiec,
4. zasady tworzenia KlubÛw Radnych Rady Gminy Wπgrowiec,
5. zasady: dostÍpu obywateli do dokumentÛw Rady, jej komisji
i Zarzπdu Gminy Wπgrowiec oraz korzystania z nich.

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

ß2
IlekroÊ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie ñ naleøy przez to rozumieÊ GminÍ Wπgrowiec,
2. Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Gminy Wπgrowiec,

ß4
1. Gmina po≥oøona jest w powiecie wπgrowieckim, w wojewÛdztwie wielkopolskim i obejmuje obszar 347,7 km2.
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2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa, stanowiπca za≥πcznik
nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze ñ
so≥ectwa.
4. Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

ß10
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzπ gospodarkÍ finansowπ
w ramach budøetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw Gminy
na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.

ß5
1. W celu wykonywania swych zadaÒ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.
2. Zarzπd prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

ß11
1. Przewodniczπcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzÍdu.
2. Przewodniczπcy moøe zabieraÊ g≥os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia≥u w g≥osowaniu.

ß6
1. Herbem Gminy jest tarcza w proporcji 1:1 podzielona na dwa
pola w uk≥adzie pionowym. Barwy herbu to: w polu niebieskim
ñ wizerunek Matki Boøej z Dzieciπtkiem w kolorze øÛ≥tym,
w polu czerwonym ñ topÛr zwrÛcony ostrzem w prawo, w kolorach: obuch ñ popielaty, toporzysko ñ brπzowym. WzÛr herbu
okreúla za≥πcznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okreúla jej flaga, w kolorach bia≥ym i niebieskim przedzielonym pasem czerwonym w proporcji 1:8.
w polu bia≥ym, w lewym gÛrnym rogu herb gminy. WzÛr flagi
okreúla za≥πcznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady uøywania herbu i barw Gminy oraz insygniÛw w≥adz
okreúla Rada w odrÍbnej uchwale.
ß7
Siedzibπ organÛw Gminy jest miejscowoúÊ Wπgrowiec.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
ß8
1. O utworzeniu, po≥πczeniu i podziale jednostki pomocniczej
Gminy a takøe zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mogπ byÊ mieszkaÒcy obszaru,
ktÛry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ w miarÍ
moøliwoúci uwzglÍdniaÊ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio
ust. 1.
ß9
Uchwa≥y, o jakich mowa w ß8 ust. 1 powinny okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1. obszar,
2. granice,
3. siedzibÍ w≥adz,
4. nazwÍ jednostki pomocniczej.

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß12
1. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 22 radnych.
ß13
1. Rada dzia≥a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez
Zarzπd wykonujπcy jej uchwa≥y.
2. Zarzπd i komisje Rady pozostajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
ß14
Rada ze swojego grona wybiera:
1. Przewodniczπcego,
2. dwÛch Wiceprzewodniczπcych.
3. KomisjÍ Rewizyjnπ,
4. komisje sta≥e, wymienione w Statucie,
5. doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ.
ß15
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e komisje:
1) Rewizyjnπ,
2) Rolnictwa i Ochrony årodowiska,
3) Oúwiaty, Kultury i Wychowania,
4) Budøetu i Dzia≥alnoúci Gospodarczej,
5) Samorzπdowπ9.
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥ania.
ß16
1. Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
2. Wyboru Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoúci zwiπzane ze zwo≥aniem pierwszej sesji obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoúrÛd radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porzπdku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie Gminy.
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ß17
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci w≥aúciwy
Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
1. zwo≥uje sesje Rady,
2. przewodniczy obradom,
3. sprawuje policjÍ sesyjnπ,
4. kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
5. zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami uchwa≥,
6. podpisuje uchwa≥y rady,
7. czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß18
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub jednego z Wiceprzewodniczπcych Rady
przed up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona
wyboru na wakujπce stanowisko.
ß19
1. Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w ß18
Statutu, jest upowaøniony do reprezentowania Rady na
zewnπtrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczπcego, moøe upowaøniÊ w drodze
uchwa≥y innπ, niø Przewodniczπcy, osobÍ do reprezentowania
jej na zewnπtrz.
ß20
1. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczπcy moøe
dzia≥aÊ przez pe≥nomocnika.
2. Pe≥nomocnikiem Przewodniczπcego moøe byÊ wy≥πcznie
radny.
ß21
Do obowiπzkÛw I Wiceprzewodniczπcego naleøy wykonywanie
zadaÒ zastrzeøonych przez ustawÍ lub Statut dla Przewodniczπcego
w razie wakatu na stanowisku Przewodniczπcego.

ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
ß26
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie
o samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach, a takøe
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowisko w okreúlonej
sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
5) opinie ñ zawierajπce oúwiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß27
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ do
wykonania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi sπ takøe sesje nie przewidziane w planie,
ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

1.
2.

ß22
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje
wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczπcy.
ß23
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczπcego oraz I Wiceprzewodniczπcego Rady, do kolejnego Wiceprzewodniczπcego ß21 stosuje siÍ odpowiednio.
ß24
1. Przewodniczπcy oraz Wiceprzewodniczπcy Rady koordynujπ
z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodniczπcy Rady.
ß25
Obs≥ugÍ rady i jej organÛw zapewnia pracownik UrzÍdu Gminy,
zatrudniony na stanowisku d.s. obs≥ugi Rady.
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3.
4.

5.

6.

2. Przygotowanie sesji
ß28
Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia≥Ûw, w tym projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw
porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, lub z jego upowaønienia
ñ jeden z Wiceprzewodniczπcych.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad sesyjnych powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomocπ listÛw lub w inny skuteczny
sposÛb.
Powiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed
sesjπ.
W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ustÍpie
4 i 5 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad,
przed g≥osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianÍ
porzπdku obrad.
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7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.
ß29
1. Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy Rady, po zasiÍgniÍciu
opinii WÛjta ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.
2. W sesjach Rady uczestniczπ ñ z g≥osem doradczym ñ nie
bÍdπce radnymi osoby wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia≥u w sesjach Rady mogπ zostaÊ zobowiπzani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajπcych
kontroli Rady.
ß30
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ß31
PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla
niej miejsca.
ß32
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach
przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego prawa.
ß33
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego
rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie
w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokÛle.
ß34
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalanych
w planie pracy rady lub w terminach okreúlonych przez
Przewodniczπcego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w ß27 ust. 4.
ß35
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poniøej po≥owy sk≥adu; jednakøe Rada nie moøe
wÛwczas podejmowaÊ uchwa≥.
ß36
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
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2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczπcych Rady,
upowaøniony przez Przewodniczπcego.
3. Rada na wniosek Przewodniczπcego Rady moøe powo≥aÊ
spoúrÛd radnych Sekretarza obrad i powierzyÊ mu prowadzenie
listy mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie
wynikÛw g≥osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynnoúci o podobnym charakterze.
ß37
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: ìOtwieram .... sesjÍ Rady Gminy w Wπgrowcuî
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad; w przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß33 ust. 2.
ß38
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.
ß39
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1. przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2. informacje Przewodniczπcego Rady o dzia≥aniach podejmowanych w okresie miÍdzysesyjnym,
3. sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
w okresie miÍdzysesyjnym, zw≥aszcza z wykonania uchwa≥ Rady,
4. rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska, podjÍcie apelu,
5. interpelacje i zapytania radnych,
6. odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone na poprzednich sesjach,
7. wolne wnioski i informacje.
ß40
1. Sprawozdanie o jakim mowa w ß39 pkt 3 sk≥ada WÛjt lub
cz≥onek Zarzπdu wyznaczony przez Zarzπd.
2. Sprawozdania z prac Komisji Rady sk≥adajπ przewodniczπcy
komisji lub sprawozdawcy, wyznaczeni przez komisje.
ß41
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i WÛjta.
2. Interpelacje dotyczπ spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
4. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego Rady; Przewodniczπcy niezw≥ocznie przekazuje
interpelacjÍ adresatowi.
5. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni na rÍce Przewodniczπcego Rady i radnego
sk≥adajπcego interpelacjÍ. Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe
rzeczowo osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd,
wzglÍdnie WÛjta
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady
o nakazanie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
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7. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej sesji Rady,
w ramach odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
ß42
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia odpowiedü na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela odpowiedzi
pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 41 ust. 5, 6 i 7 stosuje
siÍ odpowiednio.
ß43
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug ustalonego
porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ; w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ g≥osu
poza kolejnoúciπ.
1) Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego Rady.
2) Przewodniczπcy Rady moøe zabieraÊ g≥os w kaødym
momencie obrad.
3) Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie
bÍdπcej radnym.
ß44
1. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy Rady moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce
tematu, formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, Przewodniczπcy Rady przywo≥uje radnego ìdo
porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokÛle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy Rady moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß45
Na wniosek radnego, Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protokÛ≥u sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
ß46
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
ñ stwierdzenia quorum,
ñ zmiany porzπdku obrad,
ñ ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
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ñ zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
ñ zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
ñ zarzπdzenia przerwy,
ñ odes≥ania projektu ustawy do komisji,
ñ przeliczenia g≥osÛw,
ñ przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy Rady poddaje pod dyskusjÍ
po dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego g≥osu ìprzeciwkoî wnioskowi, po czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.
ß47
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego. Rada moøe jednak postanowiÊ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß48
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw, Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej Komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania siÍ
do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli zaistnieje
taka koniecznoúÊ ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzenia g≥osowania, Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ radnym g≥osu tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania.
ß49
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy
sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í ìZamykam ... sesjÍ Rady Gminy
w Wπgrowcuî.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß50
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥π od chwili jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na
nastÍpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siÍ w odniesieniu do oczywistych omy≥ek.
ß51
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.
ß52
1. Pracownik UrzÍdu Gminy, wyznaczony przez WÛjta w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady, sporzπdza z kaødej sesji protokÛ≥.
2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu podjÍcia uchwa≥y o jakiej mowa
w ß39 pkt 1.
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ß53
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
1) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥,
imiÍ i nazwisko Przewodniczπcego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
4) odnotowanie przyjÍcia protokÛ≥u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porzπdek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty zg≥oszonych, jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia
pisemnych wystπpieÒ,
7) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcychî oraz g≥osÛw ìniewaønychî,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrÍbnego
do treúci uchwa≥y,
9) podpis Przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.
ß54
1. Nie pÛüniej niø na najbliøszej sesji radni mogπ zg≥aszaÊ poprawki lub uzupe≥nienia do protokÛ≥u, przy czym o ich uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy Rady po wys≥uchaniu protokolanta i przes≥uchaniu taúmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protokÛ≥u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
ß55
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz odrÍbnπ
listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez RadÍ uchwa≥,
usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne
dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego Rady.
2. Uchwa≥y i odpis protokÛ≥u, Przewodniczπcy Rady dorÍcza
WÛjtowi najpÛüniej w ciπgu 4 dni od dnia zakoÒczenia sesji.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy aktÛw prawa miejscowego o charakterze porzπdkowym.
4. Wyciπgi z protokÛ≥u z sesji oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy
Rady dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre
sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw tych
wynikajπcych.
ß56
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw itp.) sprawuje pracownik UrzÍdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1 podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu Rady.

3. Uchwa≥y
ß57
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß26 ust. 1, a takøe deklaracje,
oúwiadczenia i apele, o jakich mowa w ß26 ust. 2 sπ
sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.
ß58
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz
Zarzπd, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y
i z≥oøenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiπzywania lub wejúcia w øycie
uchwa≥y.
3. Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y oraz informacjÍ o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do ich zgodnoúci z prawem przez radcÍ prawnego.
ß59
Uchwa≥y Rady powinny byÊ zredagowane w sposÛb zwiÍz≥y,
syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa≥ naleøy unikaÊ pos≥ugiwania siÍ wyraøeniami specjalistycznymi, zapoøyczonymi z jÍzykÛw obcych i neologizmami.
ß60
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady
po zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzπdowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk≥adany jest
projekt uchwa≥y przyjÍty przez RadÍ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw
prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y
Rady, sporzπdzony przez Zarzπd.
ß61
1. Uchwa≥y Rady podpisuje Przewodniczπcy Rady, o ile ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
ß62
1. Zarzπd ewidencjonuje orygina≥y uchwa≥ w rejestrze uchwa≥
i przechowuje wraz z protoko≥ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa≥ przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoúci zaleønie od ich treúci.

4. Procedura g≥osowania
ß63
W g≥osowaniu biorπ udzia≥ wy≥πcznie radni.
ß64
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne zarzπdza i przeprowadza Przewodniczπcy
obrad, przelicza oddane g≥osy ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπce
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siÍî, sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na
sesji, wzglÍdnie ze sk≥adem lub ustawowym sk≥adem rady,
nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole
sesji.
3. Do przeliczenia g≥osÛw Przewodniczπcy obrad moøe wyznaczyÊ radnych.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza Przewodniczπcy obrad.
ß65
1. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczÍciπ Rady, przy czym
kaødorazowo Rada ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy≥onionym spoúrÛd siebie przewodniczπcym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je, wyczytujπc
kolejno radnych z listy obecnoúci.
3. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g≥osÛw Przewodniczπcy Komisji Skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
5. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ g≥osowania stanowiπ
za≥πcznik do protoko≥u sesji.
ß66
1. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza Radzie proponowanπ treúÊ wniosku
w taki sposÛb, aby jego redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek
nie budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy obrad poddaje pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, jeúli moøe to wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami. Ewentualny
spÛr co do tego, ktÛry z wnioskÛw jest najdalej idπcy rozstrzyga Przewodniczπcy obrad.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, Przewodniczπcy obrad przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje kaødego z nich czy zgadza siÍ kandydowaÊ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw, a nastÍpnie zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.

1.

2.

3.

4.

ß67
Jeøeli oprÛcz wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y w danej
sprawie zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku
(wnioskÛw), w pierwszej kolejnoúci Rada g≥osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y.
G≥osowanie nad poprawkami do poszczegÛlnych paragrafÛw
lub ustÍpÛw projektu uchwa≥y nastÍpuje wed≥ug ich kolejnoúci, z tym, øe w pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy
obrad poddaje pod g≥osowanie te poprawki, ktÛrych przyjÍcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
W przypadku przyjÍcia poprawki wykluczajπcej inne poprawki
do projektu uchwa≥y, poprawek tych nie poddaje siÍ pod g≥osowanie.
W przypadku zg≥oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa≥y kilku poprawek stosuje siÍ zasadÍ okreúlonπ w ß67
ust. 2.
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5. Przewodniczπcy obrad moøe zarzπdziÊ g≥osowanie ≥πcznie
nad grupπ poprawek do projektu uchwa≥y.
6. Przewodniczπcy obrad zarzπdza g≥osowanie w ostatniej kolejnoúci za przyjÍciem uchwa≥y w ca≥oúci ze zmianami
wynikajπcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa≥y.
7. Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie, o jakim
mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.
ß68
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ
g≥osÛw ìzaî niø ìprzeciwî. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie dolicza siÍ do øadnej z grup g≥osujπcych ìzaî czy
ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z kilku osÛb lub
moøliwoúci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktÛry
oddano liczbÍ g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na
pozosta≥e.
ß69
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oraz g≥osowanie
wiÍkszoúciπ 2/3 g≥osÛw oznacza, øe przechodzi wniosek lub
kandydatura, ktÛre uzyska≥y co najmniej jeden g≥os wiÍcej od
sumy pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.
3. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy parzystej liczbie g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ
zosta≥o oddanych 50% + 1 waønie oddanych g≥osÛw.
4. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy nieparzystej liczbie
g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥a oddana liczba g≥osÛw o 1 wiÍksza od liczby
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.

5. Komisje Rady
ß70
1. Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji sta≥ych i zakres
zadaÒ komisji doraünych okreúla Rada w odrÍbnych uchwa≥ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
ß71
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß72
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
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z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Komisje uchwalajπ opinie oraz wnioski i przekazujπ je Radzie.
4. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ komisji Rady
mogπ zwo≥aÊ posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie
sprawozdania.
ß73
Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub zastÍpca
przewodniczπcego komisji, wybrany przez cz≥onkÛw danej komisji.
ß74
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeÒ komisji sta≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
ß75
1. Przewodniczπcy komisji sta≥ych co najmniej raz do roku
przedstawiajπ na sesji Rady sprawozdania z dzia≥alnoúci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych komisji
zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.
ß76
Opinie i wnioski komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu komisji.

6. Radni
ß77
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji lub posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
stosowne pisemne wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub przewodniczπcego komisji.
ß78
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaÊ nie
rzadziej niø 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niø raz w kwartale radni winni przyjmowaÊ
w swoich okrÍgach wyborczych ñ w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoúci wyborcÛw ñ osoby, ktÛre
chcia≥yby z≥oøyÊ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogπ, stosownie do potrzeb, przyjmowaÊ Obywateli
Gminy w siedzibie UrzÍdu Gminy w sprawach dotyczπcych
Gminy i jej mieszkaÒcÛw.
ß79
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ,
chyba, øe nie okaøe siÍ to moøliwe.
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ß80
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajπcego radnego
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy, Rada moøe powo≥aÊ
komisjÍ doraünπ do szczegÛ≥owego zbadania wszystkich
okolicznoúci sprawy.
2. Komisja przedk≥ada swoje ustalenia i propozycje na piúmie
Przewodniczπcemu Rady.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada powinna umoøliwiÊ radnemu z≥oøenie wyjaúnieÒ.
ß81
1. Zarzπd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrym stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji
radnego.
2. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji
radnego.
3. Na zasadach ustalonych przez RadÍ Gminy w oddzielnej
uchwale, radnym przys≥uguje dieta oraz zwrot kosztÛw
podrÛøy s≥uøbowych.
7. WspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego
ß82
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß83
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß84
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z Przewodniczπcego, ZastÍpcy
Przewodniczπcego oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw w liczbie 1.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. ZastÍpcÍ Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera
Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej.
ß85
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoønoúci dzia≥ania, jego zadania
wykonuje jego ZastÍpca.
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ß86
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od
udzia≥u w jej dzia≥aniach w sprawach, w ktÛrych moøe
powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji Rewizyjnej moøe odwo≥aÊ siÍ na
piúmie od decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni
od daty powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.

2. Zasady kontroli
ß87
Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod
wzglÍdem:
1. legalnoúci,
2. gospodarnoúci,
3. rzetelnoúci,
4. celowoúci,
5. zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Gminy.
ß88
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa≥ach Rady.
ß89
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1. kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2. problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3. sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.
ß90
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe
w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym
przez RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
ß91
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 14 dni
roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzajπca ñ d≥uøej niø
3 dni robocze.
ß92
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw
dokumentÛw majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych
dzia≥aÒ (kontrola wstÍpna).
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2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzenia
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.
ß93
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci
wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß88 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolowanych.

3. Tryb kontroli
ß94
1. Kontroli kompleksowych dokonujπ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo≥y kontrolne sk≥adajπce siÍ co najmniej z dwÛch
cz≥onkÛw Komisji.
2. Kontrole przeprowadzane sπ na podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby (osobÍ) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
3. Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienia, o ktÛrych mowa w ust. 2 oraz dowody
osobiste.
ß95
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i WÛjta, wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby WÛjta, kontrolujπcy zawiadamia o tym Przewodniczπcego Rady.
ß96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ
kontrolowanego podmiotu.
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3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest do
niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej pisemnego
wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ, takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3
ß97
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w dniach
oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko≥y kontroli
ß98
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie 7 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny,
obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolujπcego (kontrolujπcych),
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkÍ o odmowie podpisania
protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia nieprawid≥owoúci stwierdzonych w wyniku kontroli.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
ß102
1. Komisja Rewizyjna przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy w terminie do dnia 30 listopada kaødego roku.
2. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeÒ,
2) terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ planu pracy Komisji
Rewizyjnej; przystπpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moøe nastπpiÊ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czÍúci.
ß103
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada Radzie ñ w terminie do dnia 30 stycznia kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci
w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w toku
kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tych
kontroli,
5) ocenÍ wykonania budøetu Gminy za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk≥ada sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia
sprawozdania.

1.
ß99
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu, jest on obowiπzany do z≥oøenia
ñ w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaúnienia
jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß100
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß101
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech egzemplarzach,
ktÛre w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u otrzymujπ:
Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
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2.

3.

4.

5.
6.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß104
Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarÍ potrzeb.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy Komisji,
w formie pisemnej.
Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady lub teø pisemny wniosek:
2) nie mniej niø 5 radnych,
3) nie mniej niø 2 cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥,
ktÛry winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw
komisji uczestniczπcych w posiedzeniu.
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ß105
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu jawnym.
ß106
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji Rewizyjnej zapewnia WÛjt.
ß107
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty
wynagrodzenia ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady,
celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

1.

2.

3.

4.

5.

ß108
Komisja Rewizyjna moøe na zlecenie Rady lub po powziÍciu
stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zwracaÊ siÍ do
przewodniczπcych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk≥ad zespo≥u kontrolnego radnych majπcych kwalifikacje
w zakresie tematyki objÍtej kontrolπ.
Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
prowadzonej przez KomisjÍ Rewizyjnπ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia≥u.
Przewodniczπcy Rady zapewnia koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania
poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych
kontroli.

ß109
Komisja Rewizyjna moøe wystÍpowaÊ do organÛw Gminy w sprawie wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia≥ania klubÛw radnych
ß110
Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez
siebie przyjÍtych.
ß111
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia≥u
przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,
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2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.
ß112
1. Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.
2. Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß113
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu uchwa≥π Rady, gdy liczba ich
cz≥onkÛw spadnie poniøej 5.
ß114
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani
przez cz≥onkÛw klubu.
ß115
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem
Gminy.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß116
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
ß117
Na wniosek przewodniczπcych klubÛw Zarzπd obowiπzany jest
zapewniÊ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbÍdnym
do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII
Organizacja wewnÍtrzna i tryb pracy Zarzπdu
1. Organizacja Zarzπdu
ß118
1. Zarzπd liczy 7 osÛb.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) WÛjt, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym Zarzπdu,
2) jego ZastÍpca,
3) cz≥onkowie,
3. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu.
ß119
WÛjt jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych przez
radnych, z zastrzeøeniem ß120.
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ß120
1. Rada moøe poprzedziÊ wybÛr WÛjta postÍpowaniem konkursowym.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada w
drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.

1.

2.

3.

4.

ß121
Do zadaÒ WÛjta jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz.
Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlanie czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu.
Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania takich
spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) sk≥adanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.

ß122
1. Do obowiπzkÛw zastÍpcy WÛjta naleøy podejmowanie czynnoúci okreúlonych w ß121 na podstawie pisemnego upowaønienia udzielonego przez WÛjta albo w przypadku koniecznoúci podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod
nieobecnoúÊ WÛjta lub wynikajπcy z innych przyczyn brak
moøliwoúci dzia≥ania WÛjta.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß123
WÛjt okreúla szczegÛ≥owy zakres zadaÒ swojego ZastÍpcy i pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu, z uwzglÍdnieniem postanowieÒ
Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Gminy.
ß124
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
4. przygotowywanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu, stosownie do zakresu zadaÒ,
5. realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.
Do
1.
2.
3.
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2. Tryb pracy Zarzπdu
ß125
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach
zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.
ß126
1. WÛjt jego ZastÍpca oraz cz≥onkowie Zarzπdu mogπ zostaÊ
indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania
w imieniu Zarzπdu okreúlonych zadaÒ Zarzπdu, z wy≥πczeniem
czynnoúci polegajπcych na podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdanie z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß127
1. Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom WÛjt lub upowaøniony przez niego ZastÍpca.
2. ZastÍpca WÛjta zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez
Zarzπd rozstrzygniÍcia, a WÛjt nie jest obecny albo z innych
przyczyn nie moøe udzieliÊ upowaønienia swemu ZastÍpcy.
ß128
1. O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw
z 3-dniowym wyprzedzeniem, w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraÊ informacjÍ
o czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
ß129
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu Gminy,
2) inni pracownicy UrzÍdu Gminy w≥aúciwi ze wzglÍdu na
przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi
na przedmiot obrad.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y, wyznaczyÊ radnego
lub grupÍ radnych do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu.
ß130
1. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
2. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona
i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby,
w protokole podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz
wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu Zarzπdu.
ß131
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie Zarzπdu uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu,
po ich zatwierdzeniu przez Zarzπd na nastÍpnym posiedzeniu.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 121

ó 8340 ó

3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu numeruje siÍ i przechowuje
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.
ß132
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz przepisÛw prawnych wydanych na podstawie i w granicach
upowaønieÒ ustawowych.
3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci
opinie i stanowiska Zarzπdu.
ß133
1. Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi
Gminy.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.
ß134
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ:
cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ zgodnie z poleceniami wydawanymi
przez WÛjta lub wy≥πcznie na podstawie i w zakresie upowaønieÒ udzielonych im przez Zarzπd.

ROZDZIA£ IX
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß135
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami prawa oraz Statutem.
ß136
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji udostÍpnia siÍ
w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia≥ania Zarzπdu
udostÍpnia siÍ w Wydziale Organizacyjnym UrzÍdu Gminy,
w dniach pracy UrzÍdu Gminy, w godzinach przyjmowania
interesantÛw.
2. Dokumenty wymienione w ß135 ust. 1 sπ rÛwnieø dostÍpne
w wewnÍtrznej sieci informatycznej UrzÍdu Gminy oraz
powszechnie dostÍpnych zbiorach danych.
ß137
1. Z dokumentÛw wymienionych ß135 ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ je lub
otrzymywaÊ kopie.
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2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w UrzÍdzie Gminy i w asyúcie pracownika UrzÍdu
Gminy.
ß138
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia, sporzπdzonych z dokumentÛw okreúlonych w ß135 ust. 1 odbitek kserograficznych.
2. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 1 sπ wykonywane odp≥atnie.
3. Odp≥atnoúÊ za czynnoúci okreúlone w ust. 1 ustalana jest
przez WÛjta, z uwzglÍdnieniem kosztÛw ich sporzπdzenia.
ß139
Uprawnienia okreúlone w ß135-138 nie znajdujπ zastosowania:
*1. w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci.
2. do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorzπdowi
ß140
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikami samorzπdowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru jest:
1) WÛjt.
ß141
W UrzÍdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siÍ
pracownikÛw na nastÍpujπcych stanowiskach:
1. kierownik referatu,
2. radca prawny.
3. inspektor,
4. podinspektor,

ROZDZIA£ XI
Postanowienia koÒcowe
ß142
Traci moc:
1 Uchwa≥a Nr XXIV/149/96 Rady Gminy z dnia 28 paüdziernika 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wπgrowiec.
2 Uchwa≥a Nr IX/97/99 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 1999 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Wπgrowiec.
ß143
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß144
Poczynajπc od nastÍpnej kadencji, w ktÛrej niniejsza uchwa≥a
wchodzi w øycie, w Statucie Gminy Wπgrowiec wprowadza siÍ
nastÍpujπce zmiany:
1. w ß12 w pkt. 2 ñ liczbÍ ì22î zastÍpuje siÍ liczbπ ì19î,
2. w ß15 w pkt. 2 ñ liczbÍ ì2î zastÍpuje siÍ liczbπ ì1î a s≥owo
ìsta≥ychî zastÍpuje siÍ s≥owem ìsta≥ejî,
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3. w ß15 wprowadza siÍ pkt. 4 w brzmieniu:
ìSk≥ad sta≥ych komisji nie powinien przekraczaÊ 4 cz≥onkÛwî.
4. w ß118 pkt. 1 otrzymuje brzmienie ìZarzπd liczy 3 osobyî,
pkt. 3 otrzymuje brzmienie ìcz≥onekî.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Marek Szeszycki

Poz. 2343

* rozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK I-0911/
/150/01 z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
nr XXIX/271/2001 Rady Gminy w Wπgrowcu z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wπgrowiec w czÍúci dotyczπcej
ß139 pkt 1 Rozdzia≥u IX Statutu ñ ze wzglÍdu na istotne naruszenie
prawa

Za≥πcznik Nr 1
do Statutu Gminy Wπgrowiec

GMINA W•GROWIEC
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Za≥πcznik Nr 2
do Statutu Gminy Wπgrowiec

HERB GMINY W•GROWIEC

Za≥πcznik Nr 3
do Statutu Gminy Wπgrowiec

FLAGA GMINY W•GROWIEC
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2344
UCHWA£A Nr XXXV/401/2001 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Rokietnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 11b ust. 3 w zwiπzku
z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74
z pÛün.zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXII/222/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia
24 marca 2000 roku w sprawie jednolitego tekstu Statutu
Gminy Rokietnica wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) Po ß7 dodaje siÍ ß7a o nastÍpujπcej treúci:
ì1. Dzia≥alnoúÊ organÛw Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoúci mogπ wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.
2. JawnoúÊ dzia≥ania organÛw Gminy obejmuje w szczegÛlnoúci
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstÍpu na sesje
Rady i posiedzenia jej komisji, a takøe dostÍpu do dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania zadaÒ publicznych, w tym
protoko≥Ûw posiedzeÒ organÛw Gminy i komisji Rady.î
2) Po ß7a dodaje siÍ ß7b o nastÍpujπcej treúci:
ìZasady dostÍpu i korzystania przez obywateli z dokumentÛw
Rady, Komisji i Zarzπdu.
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 udostÍpnia
siÍ po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami prawa oraz Statutem.
3. Dokumenty o jakich mowa w ust. 1 udostÍpnia siÍ w Biurze
Rady, w kaødy roboczy poniedzia≥ek w godzinach przyjmowania interesantÛw.
4. W celu udostÍpnienia dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 1
pkt 1, 2 i 3 wymagane jest z≥oøenie stosownego pisemnego
wniosku.
5. Akceptacji wnioskÛw, o ktÛrych mowa w ust. 4 dokonuje:
ñ przewodniczπcy Rady ñ protoko≥y z sesji i Komisji
Rady
ñ WÛjt Gminy ñ protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu.
6. Wniosek moøe zostaÊ zaopiniowany negatywie w przypadku gdyby ich udostÍpnienie narusza≥o przepisy wynikajπce z aktÛw prawnych.
7. Z dokumentÛw wymienionych w ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi lub kopiowaÊ.
8. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 7 moøe odbywaÊ
siÍ wy≥πcznie w UrzÍdzie Gminy (w Biurze Rady) i w asyúcie
pracownika UrzÍdu Gminy.

9. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia odpisÛw, wyciπgÛw
lub odbitek kserograficznych dokumentÛw.
10. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 9, sπ wykonywane
odp≥atnie.
*11. Odp≥atnoúÊ za czynnoúci okreúlone w ust. 9 wynosi:
1) za sporzπdzenie odbitki kserograficznej ñ za kaødπ
stronÍ ñ 10% wysokoúci ñ diety z tytu≥u krajowej
delegacji s≥uøbowej, okreúlonej odrÍbnymi przepisami,
2) za sporzπdzenie i uwierzytelnienie odbitki kserograficznej ñ za kaødπ stronÍ ñ 20% wysokoúci ñ diety z tytu≥u krajowej delegacji s≥uøbowej, okreúlonej odrÍbnymi przepisami,
3) za uwierzytelnienie odpisu lub wyciπgu ñ za kaødπ
stronÍ ñ 30% wysokoúci ñ diety z tytu≥u krajowej
delegacji s≥uøbowej, okreúlonej odrÍbnymi przepisami.
12. Przepis ust. 10 nie ma zastosowania do Radnych Gminy,
jeøeli czynnoúci te maja bezpoúredni zwiπzek z wykonywaniem mandatu radnego.
*13.Uprawnienia okreúlone w ust. 1 nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd
uchwa≥y o wy≥πczeniu jawnoúci.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73
Kodeksu postÍpowania administracyjnego.î
3) Po ß7b dodaje siÍ ß7c o nastÍpujπcej treúci:
ìO terminie, miejscu i porzπdku obrad sesji lub posiedzeÒ
komisji powiadamia siÍ w drodze obwieszczeÒ, w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty, najpÛüniej na 3 dni przed sesjπ
i 1 dzieÒ przed posiedzeniem komisji ñ powyøszy zapis
nie dotyczy zwo≥ywania sesji nadzwyczajnej.î
ß2
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie w terminie 14 dni
po jej og≥oszeniu.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. JÛzef Gawron

* rozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK I-0911/
/148/01 z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
nr XXXV/401/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Rokietnica uchwalonego uchwa≥π
Nr XXII/222/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 marca 2000 r.,
w czÍúci dotyczπcej treúci ß7b ust. 11 i ust. 13 ñ ze wzglÍdu na istotne
naruszenie prawa.
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2345
UCHWA£A Nr XXX/157/01 RADY MIASTA I GMINY GO£A—CZ
z dnia 12 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Go≥aÒcz
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. Z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Miasta i Gminy Go≥aÒcz uchwala:

STATUT MIASTA I GMINY GO£A—CZ
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Uchwa≥a okreúla:
1) ustrÛj Miasta i Gminy Go≥aÒcz
2) zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u i znoszenia jednostek
pomocniczych Miasta i Gminy oraz udzia≥u przewodniczπcych
tych jednostek w pracach Rady Miasta i Gminy,
3) organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Miasta i Gminy
Go≥aÒcz, komisji Rady Miasta i Gminy Go≥aÒcz i Zarzπdu Miasta
i Gminy Go≥aÒcz,
4) zasady tworzenia klubÛw radnych Rady Miasta i Gminy
Go≥aÒcz,
5) zasady: dostÍpu obywateli do dokumentÛw Rady, jej komisji
i Zarzπdu Miasta i Gminy Go≥aÒcz oraz korzystania z nich.
ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Mieúcie i Gminie ñ naleøy przez to rozumieÊ Miasto i GminÍ
Go≥aÒcz,
2) Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Miasta i Gminy
Go≥aÒcz,
3) Komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ komisje Rady Miasta
i Gminy Go≥aÒcz,
4) Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ
Rewizyjnπ Rady Miasta i Gminy Go≥aÒcz,
5) Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Miasta i Gminy
Go≥aÒcz,
6) Burmistrzu ñ naleøy przez to rozumieÊ Burmistrza Miasta
i Gminy Go≥aÒcz,
7) Statucie ñ naleøy przez to rozumieÊ Statut Miasta i Gminy
Go≥aÒcz.

ROZDZIA£ II
Miasto i Gmina
ß3
1. Miasto i Gmina Go≥aÒcz jest podstawowπ jednostkπ lokalnego
samorzπdu terytorialnego, powo≥anπ dla organizacji øycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, ktÛre na sta≥e zamieszkujπ na obszarze
Miasta i Gminy, z mocy ustawy o samorzπdzie gminnym,
stanowiπ gminnπ wspÛlnotÍ samorzπdowπ, realizujπcπ swoje
zbiorowe cele lokalne poprzez udzia≥ w referendum oraz
poprzez swe organy.
ß4
1. Miasto i Gmina po≥oøona jest w Powiecie Wπgrowieckim
w WojewÛdztwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 192,1 km2.
2. Granice terytorialne Miasta i Gminy okreúla mapa w skali
1:100 000, stanowiπca za≥πcznik nr 1 do Statutu.
3. W Mieúcie i Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze:
so≥ectwa, dzielnice i osiedla oraz ñ stosownie do potrzeb lub
tradycji ñ inne jednostki pomocnicze.
4. Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Miasta
i Gminy.
ß5
1. W celu wykonywania swych zadaÒ Miasto i Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Zarzπd prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ß6
1. Herbem Miasta i Gminy jest Herb Miasta Go≥aÒcz. Herbem
jest wizerunek otwartych drzwi z napisem ìPorta Patens Estoî.
Barwy herbu, to kolor bia≥y, øÛ≥ty, niebieski. WzÛr herbu
okreúla za≥πcznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Miasta i Gminy okreúla flaga koloru øÛ≥tego. Flagπ jest
prostokπtny p≥at tkaniny o barwie øÛ≥tej. W lewym gÛrnym
rogu p≥ata jest umieszczony herb miasta. WzÛr flagi okreúla
za≥πcznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady uøywania herbu i barw Miasta i Gminy oraz insygniÛw w≥adz okreúla Rada w odrÍbnej uchwale.
ß7
Siedzibπ organÛw Miasta i Gminy jest miejscowoúÊ Go≥aÒcz.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy
ß8
1. O utworzeniu, po≥πczeniu i podziale jednostki pomocniczej
Miasta i Gminy a takøe zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mogπ byÊ mieszkaÒcy obszaru,
ktÛry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ, albo
organy Miasta i Gminy,
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2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ
w miarÍ moøliwoúci ñ uwzglÍdniÊ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio
ust. 1.
ß9
Uchwa≥y, o jakich mowa w ß8 ust. 1 powinny okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
ñ obszar,
ñ granice,
ñ nazwÍ jednostki pomocniczej,
ß10
1. Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy prowadzπ gospodarkÍ
finansowπ w ramach budøetu Miasta i Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy gospodarujπ samodzielnie úrodkami wydzielonymi na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za≥πcznik do uchwa≥y budøetowej,
okreúlajπcy wydatki jednostek pomocniczych w uk≥adzie dzia≥Ûw
lub rozdzia≥Ûw klasyfikacji budøetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydujπc o przeznaczeniu úrodkÛw,
o ktÛrych mowa w ust. 2, obowiπzane sπ do przestrzegania
podzia≥u wynikajπcego z za≥πcznika do budøetu Miasta i Gminy.
5. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-4, sπ wiπøπce dla osÛb
sk≥adajπcych oúwiadczenia woli w zakresie zarzπdu mieniem
Miasta i Gminy.
6. årodki finansowe, o ktÛrych mowa w ust. 2, przekazywane
sπ na odrÍbne rachunki bankowe otwierane dla poszczegÛlnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowaønione do
dysponowania úrodkami zgromadzonymi na poszczegÛlnych
rachunkach wskazuje siÍ w umowach rachunkÛw bankowych przewodniczπcego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
ß11
1. KontrolÍ gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i Gminy i przedk≥ada informacje w tym
zakresie Zarzπdowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw Miasta
i Gminy na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß12
1. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym w Mieúcie
i Gminie.
2. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 20 radnych.
ß13
1. Rada dzia≥a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez
Zarzπd wykonujπcy jej uchwa≥y.
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2. Zarzπd i komisje Rady pozostajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
ß14
Do wewnÍtrznych organÛw Rady naleøπ:
1) Przewodniczπcy,
2) I i II Wiceprzewodniczπcy,
ß15
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e komisje:
1) Rewizyjnπ,
2) Rolnictwa, FinansÛw i Ochrony årodowiska,
3) Oúwiaty, Kultury i Spraw Socjalnych,
4) Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy,
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥ania.
4. W sk≥ad komisji Rady za wyjπtkiem Rewizyjnej ñ mogπ wchodziÊ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczajπcej po≥owy
ich sk≥adu.
ß16
1. Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
2. Wyboru Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoúci zwiπzane ze zwo≥aniem pierwszej sesji obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoúrÛd radnych obecnych na sesji,
4. Projekt porzπdku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien
obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie
Miasta i Gminy.
ß17
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci w≥aúciwy
Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
1) zwo≥uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjÍ sesyjnπ,
4) kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
5) zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami uchwa≥,
6) podpisuje uchwa≥y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß18
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub jednego z Wiceprzewodniczπcych Rady
przed up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona
wyboru na wakujπce stanowisko.
ß19
1. Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w ß17 Statutu, jest upowaøniony do reprezentowania Rady na zewnπtrz.
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2. Rada, na wniosek Przewodniczπcego, moøe upowaøniÊ w drodze
uchwa≥y innπ, niø Przewodniczπcy, osobÍ do reprezentowania
jej na zewnπtrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczπcy moøe
dzia≥aÊ przez pe≥nomocnika.
4. Pe≥nomocnikiem Przewodniczπcego moøe byÊ wy≥πcznie
radny.

3. Sesjami zwyczajnymi sπ takøe sesje nie przewidziane w planie,
ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

ß20
Do obowiπzkÛw I Wiceprzewodniczπcego naleøy wykonanie zadaÒ
zastrzeøonych przez ustawÍ lub Statut dla Przewodniczπcego
w razie wakatu na stanowisku Przewodniczπcego.

1.
2.

ß21
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczπcy.
ß22
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczπcego
oraz I Wiceprzewodniczπcego Rady, do kolejnego Wiceprzewodniczπcego ß20 stosuje siÍ odpowiednio.

3.
4.

5.
ß23
1. Przewodniczπcy oraz Wiceprzewodniczπcy Rady koordynujπ
z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodniczπcy Rady.
6.
ß24
Obs≥ugÍ Rady i jej organÛw zapewnia pracownik UrzÍdu Miasta
i Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs≥ugi Rady.

ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
ß25
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie
o samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach, a takøe
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samo zobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowisko w okreúlonej
sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy
uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß26
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ do
wykonania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.

2. Przygotowanie sesji
ß27
Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczania radnym materia≥Ûw, w tym projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, lub z jego upowaønienia
ñ jeden z Wiceprzewodniczπcych.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad sesyjnych powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomocπ listÛw poleconych lub w inny
skuteczny sposÛb.
W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ustÍpie
4 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ
nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji moøe byÊ zg≥oszony przez radnego
tylko na poczπtku obrad, przed g≥osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianÍ porzπdku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.

ß28
1. Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy Rady, po zasiÍganiu opinii
Burmistrza ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.
2. W sesjach Rady uczestniczπ ñ nie bÍdπce radnymi osoby
wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta
i Gminy, wskazani pracownicy UrzÍdu Miasta i Gminy i so≥tysi.
3. Do udzia≥u w sesjach Rady mogπ zostaÊ zobowiπzani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajπcych kontroli Rady.
ß29
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ß30
PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla
niej miejsca.
ß31
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego
prawa.
ß32
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
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w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw lub
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie
w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokole.
5. Temat kolejnego posiedzenia w ramach jednej sesji ustala
Przewodniczπcy Rady i zawiadamia zainteresowanych na piúmie.
ß33
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalanych
w planie pracy Rady lub w terminach okreúlonych przez
Przewodniczπcego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w ß26 ust. 4
ß34
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych
obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie
poniøej po≥owy sk≥adu; jednakøe Rada nie moøe wÛwczas podejmowaÊ uchwa≥.
ß35
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczπcych Rady,
upowaøniony przez Przewodniczπcego.
3. Rada na wniosek Przewodniczπcego Rady powo≥uje spoúrÛd
radnych Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy
mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie
wynikÛw g≥osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynnoúci o podobnym charakterze.
ß36
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: ìOtwieram ... sesjÍ Rady ...''.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad; w przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß32 ust. 2.
ß37
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.
ß38
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczπcego Rady o dzia≥aniach podejmowanych w okresie miÍdzy sesyjnym,
3) sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
w okresie miÍdzy sesyjnym, zw≥aszcza z wykonania uchwa≥ Rady,
4) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska,
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5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania zg≥oszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
ß39
1. Sprawozdanie o jakim mowa w ß38 pkt 3 sk≥ada Burmistrz.
2. Sprawozdania komisji Rady sk≥adajπ Przewodniczπcy komisji
lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
ß40
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczπ spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
4. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego Rady lub ustnie do protoko≥u, Przewodniczπcy
niezw≥ocznie przekazuje interpelacjÍ adresatowi.
5. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub
w formie pisemnej w terminie 21 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego Rady i radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ.
Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe rzeczowo osoby, upowaønione
do tego przez Zarzπd, wzglÍdnie Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady o nakazie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
7. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o za≥oøeniach interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej sesji Rady,
w ramach odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
ß41
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Miasta i Gminy, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia
odpowiedü na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 40 ust. 5,
6 i 7 stosuje siÍ odpowiednio.
ß42
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug ustalonego porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ;
w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ g≥osu poza
kolejnoúciπ.
3. Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego Rady.
4. Przewodniczπcy Rady moøe zabieraÊ g≥os w kaødym momencie
obrad.
5. Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
radnym.
ß43
1. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
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2. Przewodniczπcy Rady moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce
tematu, formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, Przewodniczπcy Rady przywo≥uje radnego
ìdo porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe
odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokÛle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy Rady moøe nakazaÊ opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß44
Na wniosek radnego, Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protokÛ≥u sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
ß45
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
ñ stwierdzenia quorum,
ñ zmiany porzπdku obrad,
ñ ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
ñ zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
ñ zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
ñ zarzπdzenia przerwy,
ñ przeliczenia g≥osÛw,
ñ przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy Rady podaje pod dyskusjÍ
po dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego g≥osu ìprzeciwkoî wnioskowi, po czym podaje sprawÍ pod g≥osowanie.
ß46
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego. Rada moøe jednak postanowiÊ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß47
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw, Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej Komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania siÍ
do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli zaistnieje
taka koniecznoúÊ ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzania g≥osowania, Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ radnym g≥osu tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania.
ß48
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy
sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í ìZamykam ... sesjÍ Rady ...î.
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2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß49
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥π od chwili jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na
nastÍpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siÍ w odniesieniu do
oczywistych omy≥ek.
ß50
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.
ß51
1. Pracownik UrzÍdu Miasta i Gminy, wyznaczony przez Burmistrza, w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady, sporzπdza
z kaødej sesji protokÛ≥.
2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu podjÍcia uchwa≥y o jakiej mowa
w ß38 pkt 1.
ß52
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
a) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥,
imiÍ i nazwisko Przewodniczπcego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
d) odnotowanie przyjÍcia protoko≥u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porzπdek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty zg≥oszeÒ, jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia
pisemnych wystπpieÒ,
g) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcychî.
h) wskazanie wniesienia przez radnego zadania odrÍbnego
do treúci uchwa≥y,
i) podpis Przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.
ß53
1. W trakcie lub nie pÛüniej niø na najbliøszej sesji radni mogπ
zg≥aszaÊ poprawki lub uzupe≥nienia do protoko≥u, przy czym
o ich uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy Rady po
wys≥uchaniu protokolanta i przes≥uchaniu taúmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zastanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protoko≥u z poprzedniej
sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
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ß54
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz
odrÍbnπ listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez
RadÍ uchwa≥, usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego
Rady.
2. Odpis protoko≥u z sesji wraz z kopiami uchwa≥ Przewodniczπcy Rady dorÍcza Burmistrzowi najpÛüniej w ciπgu 6 dni
od dnia zakoÒczenia sesji.
3. Wyciπgi z protokÛ≥u z sesji oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy
Rady dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre
sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw tych
wynikajπcych.
ß55
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw itp.) sprawuje pracownik UrzÍdu Miasta i Gminy
w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1 podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu Rady.

3. Uchwa≥y
ß56
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß25 ust. 1, a takøe deklaracje,
oúwiadczenia i apele, o jakich mowa w ß25 ust. 2 sπ sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.

1.
2.

3.

4.

ß57
InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz
Zarzπd, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y,
6) ustalenie terminu obowiπzywania lub wejúcia w øycie
uchwa≥y.
Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y oraz informacjÍ o skutkach finansowych jej realizacji.
Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do ich zgodnoúci z prawem przez radcÍ prawnego UrzÍdu Miasta i Gminy albo przez
innego prawnika.

ß58
Uchwa≥y Rady muszπ byÊ zredagowane w sposÛb zwiÍz≥y,
syntetyczny przy uøyciu wyraøeÒ w ich powszechnym znaczeniu.
W projektach uchwa≥ naleøy unikaÊ pos≥ugiwania siÍ wyraøeniami
specyficznymi, zapoøyczonymi z jÍzykÛw obcych i neologicznych.
ß59
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady
po zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzπdowej lub innymi orga-
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nami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk≥adany jest
projekt uchwa≥y przyjÍty przez RadÍ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw
prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y Rady,
sporzπdzony przez Zarzπd.
ß60
1. Uchwa≥y Rady podpisuje Przewodniczπcy Rady, o ile ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
ß61
Uchwa≥y numeruje siÍ uwzglÍdniajπc numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa≥y (cyframi arabskimi) i rok podjÍcia
uchwa≥y.
ß62
1. Zarzπd ewidencjonuje orygina≥y uchwa≥ w rejestrze uchwa≥
i przechowuje wraz z protoko≥ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa≥ przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoúci zaleønie od ich treúci.

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

5. Komisje Rady
ß70
1. Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji sta≥ych i zakres
zadaÒ komisji doraünych okreúla Rada w odrÍbnych uchwa≥ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
ß71
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosowanych zmian.
ß72
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Komisje uchwalajπ opinie oraz wnioski i przekazujπ je Radzie.
4. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ komisji Rady
mogπ zwo≥aÊ posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie
sprawozdania.
ß73
Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub zastÍpca
przewodniczπcego komisji, wybrany przez cz≥onkÛw danej komisji.

ß68
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ g≥osÛw ìzaî niø ìprzeciwî.
G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie dolicza siÍ do
øadnej z grup g≥osujπcych ìzaî czy ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z kilku osÛb lub
moøliwoúci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktÛry oddano liczbÍ g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na
pozosta≥e.

ß74
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeÒ komisji sta≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

ß69
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe
przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛre uzyska≥y co najmniej jeden g≥os wiÍcej od sumy pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra

ß76
Opinie i wnioski komisji uchwalone sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu komisji.

ß75
1. Przewodniczπcy komisji sta≥ych przedstawiajπ na sesji Rady
sprawozdania z dzia≥alnoúci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych komisji
zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.
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6. Radni
ß77
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji, posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
stosowne pisemne wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub Przewodniczπcego komisji.
ß78
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaÊ nie
rzadziej niø 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niø raz w kwartale radni winni przyjmowaÊ
w swoich okrÍgach wyborczych ñ w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoúci wyborcÛw ñ osoby, ktÛre
chcia≥yby z≥oøyÊ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogπ, stosownie do potrzeb, przyjmowaÊ Obywateli
Miasta i Gminy w siedzibie UrzÍdu Miasta i Gminy w sprawach dotyczπcych Miasta i Gminy i jej mieszkaÒcÛw.
ß79
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ,
chyba, øe nie okaøe siÍ to moøliwe.
ß80
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajπcego radnego
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy, Rada moøe powo≥aÊ
komisjÍ doraünπ do szczegÛ≥owego zbadania wszystkich okolicznoúci sprawy.
2. Komisja przedk≥ada swoje ustalenia i propozycje na piúmie
Przewodniczπcemu Rady.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada powinna umoøliwiÊ radnemu z≥oøenie wyjaúnieÒ.
ß81
1. Zarzπd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrym stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji
radnego.
2. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiπzanych z pope≥nieniem przez nich funkcji
radnego.

7. WspÛlne sesje z radnymi
innych jednostek samorzπdu terytorialnego
ß82
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
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ß83
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß84
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z Przewodniczπcego, oraz
pozosta≥ych cz≥onkÛw w liczbie 2.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
ß85
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoøliwoúci dzia≥ania, jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego ZastÍpca.
ß86
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od
udzia≥u w jej dzia≥aniach w sprawach, w ktÛrych moøe
powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje
Rada, na wniosek pisemny Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.

2. Zasady kontroli
ß87
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta
i Gminy pod wzglÍdem:
1) legalnoúci,
2) gospodarnoúci,
3) rzetelnoúci,
4) celowoúci,
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Miasta i Gminy.
ß88
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa≥ach Rady.
ß89
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmuje ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego
podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.
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ß90
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
ß91
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 45 dni
roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzajπca ñ d≥uøej niø
10 dni roboczych.
ß92
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw
dokumentÛw majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych dzia≥aÒ
(kontrola wstÍpna).
2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu
i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzania
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.
ß93
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci
wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolnych.

3. Tryb kontroli
ß94
1. Kontroli kompleksowych dokonujπ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo≥y kontrole sk≥adajπce siÍ co najmniej z dwÛch
cz≥onkÛw Komisji.
2. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej wyznacza na piúmie
kierownika zespo≥u kontrolnego, ktÛry dokonuje podzia≥u
czynnoúci pomiÍdzy kontrolujπcych.
3. Kontrole (z zastrzeøeniem ust. 5) przeprowadzane sπ na
podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobÍ) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

Poz. 2345

4. Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienia, o ktÛrych mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
5. W przypadkach nie cierpiπcych zw≥oki, kaødy z cz≥onkÛw
Komisji Rewizyjnej moøe przystπpiÊ do kontroli problemowej
bez wczeúniejszej uchwa≥y Komisji Rewizyjnej oraz upowaønienia, o ktÛrym mowa w ust. 4. Za przypadki nie cierpiπce zw≥oki
uwaøa siÍ w szczegÛlnoúci sytuacje, w ktÛrych cz≥onek Komisji
Rewizyjnej poweümie uzasadnione podejrzenie pope≥nienia
przestÍpstwa lub gdy zachodzπ przes≥anki pozwalajπce przypuszczaÊ, iø niezw≥oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli
uniknπÊ niebezpieczeÒstwa dla zdrowia lub øycia ludzkiego lub
teø zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu
komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje siÍ straty
rÛwnowaøne lub wiÍksze od kwoty 5000 z≥.
6. W przypadku podjÍcia dzia≥aÒ kontrolnych, o ktÛrych mowa
w ust. 5, kontrolujπcy jest obowiπzany zwrÛciÊ siÍ ñ w najkrÛtszym moøliwym terminie ñ do Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej, o wyraøenie zgody na ich kontynuowanie.
7. W przypadku nie zwrÛcenia siÍ o wyraøenie zgody, lub teø
odmowy wyraøenia zgody, o ktÛrej mowa w ust. 6, kontrolujπcy
niezw≥ocznie przerywa kontrolÍ, sporzπdzajπc notatkÍ z podjÍtych
dzia≥aÒ, ktÛra podlega w≥πczeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
ß95
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza,
wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujπcy
zawiadamia o tym Przewodniczπcego Rady.
ß96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ
warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ
kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest do
niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej pisemnego
wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ, takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3
ß97
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w dniach
oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko≥y kontroli
ß98
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie 10 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny,
obejmujπcy:
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nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
imiÍ i nazwisko kontrolujπcego (kontrolujπcych),
daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkÍ o odmowie podpisania
protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia nieprawid≥owoúci stwierdzonych w wyniku kontroli.

2. Sprawozdanie powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w toku
kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tych
kontroli,
5) ocenÍ wykonania budøetu Gminy za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk≥ada sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia
sprawozdania.

ß99
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu, jest on obowiπzany do z≥oøenia
ñ w terminie 3 dni od daty odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia
jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.

1.

1)
2)
3)
4)

ß100
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß101
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech egzemplarzach,
ktÛre ñ w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u ñ
otrzymujπ. Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
ß102
1. Komisja Rewizyjna przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy w terminie do dnia 31.11. kaødego roku.
2. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeÒ,
2) terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ planu pracy Komisji
Rewizyjnej; przystπpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moøe nastπpiÊ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czÍúci.
ß103
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada Radzie ñ w terminie do koÒca
lutego kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swojej
dzia≥alnoúci w roku poprzednim.

2.

3.

4.

5.
6.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß104
Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy oraz w miarÍ potrzeb.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy Komisji,
w formie pisemnej.
Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogπ byÊ zwo≥ane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady lub teø pisemny wniosek:
2) nie mniej niø 1\4 radnych,
3) nie mniej niø 2 cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥,
ktÛry winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw
komisji uczestniczπcych w posiedzeniu.

ß105
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu jawnym.
ß106
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
ß107
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty
wynagrodzenia ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady,
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celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Miasta i Gminy.
ß108
1. Komisja Rewizyjna moøe na zlecenie Rady lub po powziÍciu
stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli.
3. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zwracaÊ siÍ do przewodniczπcych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk≥ad
zespo≥u kontrolnego radnych majπcych kwalifikacje w zakresie
tematyki objÍtej kontrolπ.
4. Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
prowadzonej przez KomisjÍ Rewizyjnπ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia≥u.
5. Przewodniczπcy Rady zapewnia koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania
poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania,
zapewnia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych kontroli.
ß109
Komisja Rewizyjna moøe wystÍpowaÊ do organÛw Miasta i Gminy
w sprawie wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ
IzbÍ Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy
kontroli.

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia≥ania klubÛw radnych
ß110
1. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez
siebie przyjÍtych.
2. W ramach klubÛw mogπ funkcjonowaÊ ko≥a radnych.
ß111
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia≥u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.
ß112
1. Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.
2. Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß113
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
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2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu uchwa≥π Rady, gdy liczba ich
cz≥onkÛw spadnie poniøej 3.
ß114
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani przez
cz≥onkÛw Klubu.
ß115
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem
Miasta i Gminy.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß116
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
ß117
Na wniosek przewodniczπcych klubÛw Zarzπd obowiπzany jest
zapewniÊ Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbÍdnym
do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII
Organizacja wewnÍtrzna i tryb pracy Zarzπdu
1. Organizacja Zarzπdu
ß118
1. Zarzπd liczy 6 osÛb.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) Burmistrz,
2) jego ZastÍpca,
3) cz≥onkowie w liczbie 4 osÛb.
3. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany jeøeli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu.
ß119
Burmistrz jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych przez
radnych, z zastrzeøeniem ß120.
ß120
1. Rada moøe poprzedzaÊ wybÛr Burmistrza postÍpowaniem konkursowym.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada w
drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
ß121
1. Do zadaÒ Burmistrza jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz.
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2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlanie czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania takich
spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) sk≥adanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.
ß122
1. Do obowiπzkÛw ZastÍpcy Burmistrza Miasta i Gminy naleøy
podejmowanie czynnoúci okreúlonych w ß121 na podstawie
pisemnego upowaønienia udzielonego przez Burmistrza Miasta
i Gminy albo w przypadku koniecznoúci podjÍcia przez Zarzπd
niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ Burmistrza Miasta
i Gminy lub wynikajπcy z innych przyczyn brak moøliwoúci
dzia≥ania Burmistrza.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß123
Burmistrz okreúla szczegÛ≥owy zakres zadaÒ swojego ZastÍpcy
z uwzglÍdnieniem postanowieÒ Regulaminu Organizacyjnego
UrzÍdu Miasta i Gminy.
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2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdanie z wykonywanych czynnoúci na najbliøszym
posiedzeniu Zarzπdu.
ß127
1. Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom Burmistrz lub upowaøniony przez niego ZastÍpca.
2. ZastÍpca Burmistrza zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez
Zarzπd rozstrzygniÍcia, a Burmistrz nie jest obecny albo
z innych przyczyn nie moøe udzieliÊ upowaønienia swemu
ZastÍpcy.
ß128
1. O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw
z 3-dniowym wyprzedzeniem pisemnie lub telefonicznie.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraÊ informacjÍ o czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
ß129
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu Miasta i Gminy,
2) inni pracownicy UrzÍdu Miasta i Gminy w≥aúciwi ze
wzglÍdu na przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwoúci na przedmiot obrad.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Miasta i Gminy.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y, wyznaczyÊ radnego
lub grupÍ radnych do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu.

Do
1)
2)
3)

ß130
1. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
2. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby,
w protokole podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz
wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu Zarzπdu.

2. Tryb pracy Zarzπdu
ß125
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach
zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.

ß131
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie
Zarzπdu uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu, po ich
zatwierdzeniu przez Zarzπd na nastÍpnym posiedzeniu.
3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu numeruje siÍ i przechowuje
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.

ß126
1. Burmistrz jego ZastÍpca oraz cz≥onkowie Zarzπdu mogπ zostaÊ indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania w imieniu Zarzπdu okreúlonych zadaÒ Zarzπdu,
z wy≥πczeniem czynnoúci polegajπcych na podejmowaniu
rozstrzygniÍÊ.

ß132
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz przepisÛw prawnych wydanych na podstawie i w granicach
upowaønieÒ ustawowych.

ß124
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Miasta i Gminy na
podstawie imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥
Zarzπdu,
4) realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.
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3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci opinie
i stanowiska Zarzπdu.
4. Zarzπd zajmuje stanowiska w drodze postanowieÒ i decyzji
administracyjnych.
ß133
1. Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.
ß134
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ:
1) etatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ zgodnie z poleceniami
wydawanymi przez Burmistrza,
2) pozaetatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ wy≥πcznie na podstawie i w zakresie upowaønieÒ udzielonych im przez Zarzπd.

ROZDZIA£ IX
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu.
ß135
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami prawa oraz Statutem.
ß136
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji udostÍpnia siÍ
na stanowisku d\s obs≥ugi Rady, a dokumenty z zakresu
dzia≥ania Zarzπdu udostÍpnia siÍ w biurze Sekretarza Miasta
i Gminy w dniach pracy UrzÍdu Miasta i Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantÛw.
2. Dokumenty wymienione w ß135 ust. 1 sπ rÛwnieø dostÍpne
w powszechnie dostÍpnych zbiorach danych.
ß137
1. Z dokumentÛw wymienionych ß135 ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi lub fotografowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w UrzÍdzie Miasta i Gminy w godzinach uzgodnionych w asyúcie pracownika UrzÍdu Miasta i Gminy.
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ß138
Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia odpisÛw i wyciπgÛw
sporzπdzonych z dokumentÛw okreúlonych w ß135 ust.1.
ß139
Uprawnienia okreúlone w ß135-138 nie znajdujπ zastosowania:
*1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu postÍpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorzπdowi
ß140
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikami samorzπdowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru sπ:
1) Burmistrz,
2) ZastÍpca Burmistrza.
ß141
W UrzÍdzie Miasta i Gminy na podstawie mianowania zatrudnia
siÍ pracownikÛw na stanowiskach merytorycznych posiadajπcych
10 letni staø pracy w administracji paÒstwowej i samorzπdowej.

ROZDZIA£ XI
Postanowienia koÒcowe
ß142
Traci moc uchwa≥a Nr II/5/96 Rady Miasta i Gminy Go≥aÒcz
z dnia 16.02.1996 r. zmieniona uchwa≥ami Nr VII/40/97 z dnia
1.10.1997r i Nr XXVI/138/01 z dnia 26.02.2001 r. w sprawie
Statutu Miasta i Gminy Go≥aÒcz.
ß143
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Hilary Po≥czyÒski

* rozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK I-0911/
/151/01 z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
nr XXX/157/2001 Rady Miasta i Gminy Go≥aÒcz z dnia 12 wrzeúnia
2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Go≥aÒcz w czÍúci dotyczπcej
ß139 pkt 1 Rozdzia≥u IX Statutu ñ ze wzglÍdu na istotne naruszenie
prawa
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Za≥πcznik nr 1
do Statutu Miasta i Gminy Go≥aÒcz
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Za≥πcznik nr 2
do Statutu Miasta i Gminy Go≥aÒcz

Za≥πcznik nr 3
do Statutu Miasta i Gminy Go≥aÒcz

kolor øÛ≥ty
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2346
UCHWA£A Nr XXV/128/2001 RADY GMINY W DAMAS£AWKU
z dnia 18 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damas≥awek
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ñ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
i art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami) Rada Gminy w Damas≥awku uchwala:

STATUT GMINY DAMAS£AWEK
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Uchwa≥a okreúla:
1) ustrÛj Gminy Damas≥awek,
2) zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia≥u przewodniczπcych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Gminy Damas≥awek, Komisji Rady Gminy i Zarzπdu Gminy Damas≥awek,
4) zasady tworzenia KlubÛw Radnych Rady Gminy Damas≥awek,
5) zasady: dostÍpu obywateli do dokumentÛw Rady, jej komisji
i Zarzπdu Gminy Damas≥awek oraz korzystania z nich.
ß2
IlekroÊ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie ñ naleøy przez to rozumieÊ GminÍ Damas≥awek,
2. Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Gminy Damas≥awek,
3. Komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ Komisje Rady Gminy
Damas≥awek,
4. Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ Rewizyjnπ Rady Gminy Damas≥awek,
5. Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Gminy Damas≥awek,
6. WÛjcie ñ naleøy przez to rozumieÊ WÛjta Gminy Damas≥awek,
7. Statucie ñ naleøy przez top rozumieÊ Statut Gminy Damas≥awek.

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

ß4
1. Gmina po≥oøona jest w powiecie wπgrowieckim, w wojewÛdztwie wielkopolskim i obejmuje obszar o powierzchni
10.499 ha.
2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa, stanowiπca za≥πcznik
nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze ñ
so≥ectwa.
4. Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
ß5
1. W celu wykonywania swych zadaÒ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.
2. Zarzπd prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ß6
Herb gminy jest dwudzielny, lewa strona stanowi po≥owÍ God≥a
PaÒstwowego, natomiast po prawej stronie sπ widoczne trzy z≥ote
k≥osy pszenicy na trzech zielono-pomaraÒczowo-niebieskich
wzgÛrzach. WzÛr herbu okreúla za≥πcznik nr 2 do Statutu.
ß7
Siedzibπ organÛw Gminy jest miejscowoúÊ Damas≥awek.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
ß8
1. O utworzeniu, po≥πczeniu i podziale jednostki pomocniczej
Gminy a takøe zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia lub zniesienia jednostki pomocniczej mogπ byÊ mieszkaÒcy obszaru, ktÛry
ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ albo organy
Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ
w miarÍ moøliwoúci uwzglÍdniÊ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio
ust. 1.
ß9
Uchwa≥y o jakich mowa w ß8 ust. 1 powinny okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
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obszar,
granice,
siedzibÍ w≥adz,
nazwÍ jednostki pomocniczej.

ß10
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzπ gospodarkÍ finansowπ w ramach budøetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw Gminy
na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.
ß11
1. Przewodniczπcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej
uczestniczy w pracach Rady z urzÍdu.
2. Przewodniczπcy moøe zabieraÊ g≥os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia≥u w g≥osowaniu.

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß12
1. Rada jest organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 18 radnych.
ß13
1. Rada dzia≥a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez
Zarzπd wykonujπcy jej uchwa≥y.
2. Zarzπd i komisje Rady pozostajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
ß14
Rada ze swojego grona wybiera:
1. Przewodniczπcego,
2. Wiceprzewodniczπcego,
3. KomisjÍ Rewizyjnπ,
4. komisje sta≥e, wymienione w Statucie,
5. doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ.
ß15
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e komisje:
1) Rewizyjnπ,
2) Budøetu, Gospodarki, Handlu i Us≥ug,
3) Oúwiaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo≥ecznej,
4) Rolnictwa i Ochrony årodowiska,
5) Samorzπdu, £adu i Porzπdku Publicznego.
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥ania.
4. W sk≥ad Komisji wejdzie do 4 osÛb.
ß16
1. Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
2. WybÛr Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcego dokonuje
Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoúci zwiπzane ze zwo≥aniem pierwszej sesji obejmujπ:
1) okreúlenia daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
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2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoúrÛd radnych obecnych na sesji,
4. Projekt porzπdku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie Gminy.
ß17
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
1. zwo≥uje sesje Rady,
2. przewodniczy obradom,
3. czuwa nad prawid≥owym przebiegiem sesji,
4. kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
5. zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektem uchwa≥,
6. podpisuje uchwa≥y rady,
7. czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß18
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego Rady przed up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona wyboru na
wakujπce stanowisko.
ß19
1. Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w ß17
Statutu, jest upowaøniony do reprezentowania Rady na
zewnπtrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczπcego, moøe upowaøniÊ w
drodze uchwa≥y innπ, niø Przewodniczπcy, osobÍ do reprezentowania jej na zewnπtrz.
ß20
1. W zakresie, o jakim mowa w ß19 ust. 1, Przewodniczπcy
moøe dzia≥aÊ przez pe≥nomocnika.
2. Pe≥nomocnikiem Przewodniczπcego moøe byÊ wy≥πcznie
radny.
ß21
Do obowiπzkÛw Wiceprzewodniczπcego naleøy wykonywanie
zadaÒ zastrzeøonych przez ustawÍ lub Statut dla Przewodniczπcego
w razie wakatu na stanowisku Przewodniczπcego.
ß22
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje
Wiceprzewodniczπcy.
ß23
1. Przewodniczπcy oraz Wiceprzewodniczπcy Rady koordynujπ
z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodniczπcy Rady.
ß24
Obs≥ugÍ rady i jej organÛw zapewnia pracownik UrzÍdu Gminy,
zatrudniony na stanowisku ds. obs≥ugi Rady.
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ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
ß25
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie
o samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach, a takøe
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowisko w okreúlonej
sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie ñ zawierajπce oúwiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.

ß26
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ
do wykonania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na
kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi sπ takøe sesje nie przewidziane w planie,
ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

ß31
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego
prawa.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

2. Przygotowanie sesji
ß27
Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia≥Ûw, w tym
projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw
porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, lub z jego upowaønienia
Wiceprzewodniczπcy.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad sesyjnych powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomocπ listÛw lub w inny skuteczny
sposÛb.
Powiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed
sesjπ.
W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ustÍpie
4 i 5 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad,
przed g≥osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianÍ
porzπdku obrad.

ß28
1. Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy Rady, po zasiÍgniÍciu
opinii WÛjta ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.
2. W sesjach Rady uczestniczπ ñ z g≥osowaniem doradczym ñ
nie bÍdπce radnymi osoby wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia≥u w sesjach Rady mogπ zostaÊ zobowiπzani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajπcych
kontroli Rady.
ß29
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ß30
PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla
niej miejsca.

ß32
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego
rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie
w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokÛle.
ß33
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalanych
w planie pracy rady lub w terminach okreúlonych przez
Przewodniczπcego Rady.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczπ sesji nadzwyczajnej, o jakich mowa w ß26 ust. 4.
ß34
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych
obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie
poniøej po≥owy sk≥adu; jednakøe Rada nie moøe wÛwczas
podejmowaÊ uchwa≥.
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ß35
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczπcy Rady.
3. Rada na wniosek Przewodniczπcego Rady moøe powo≥aÊ
spoúrÛd radnych Sekretarza obrad i powierzyÊ mu prowadzenie
listy mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie
wynikÛw g≥osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoúci o podobnym charakterze.
ß36
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: ìOtwieram ... sesjÍ Rady Gminy Damas≥awekî.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad; w przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß33 ust. 2.
ß37
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.
ß38
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1. przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2. informacje Przewodniczπcego Rady o dzia≥aniach podejmowanych w okresie miÍdzysesyjnym,
3. sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
w okresie miÍdzysesyjnym,
4. rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska, podjÍcie apelu,
5. interpelacje i zapytania radnych,
6. odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone na poprzednich sesjach,
7. wolne wnioski i informacje.
ß39
1. Sprawozdanie o jakim mowa w ß38 pkt 2 sk≥ada WÛjt lub
cz≥onek Zarzπdu wyznaczony przez Zarzπd.
2. Sprawozdania z prac komisji Rady sk≥adajπ przewodniczπcy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
ß40
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i WÛjta.
2. Interpelacje dotyczπ spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
4. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego Rady; Przewodniczπcy niezw≥ocznie przekazuje
interpelacjÍ adresatowi.
5. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego Rady i radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ. Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe rzeczowo osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd,
wzglÍdnie WÛjta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady
o nakazanie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
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7. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej sesji Rady,
w ramach odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
ß41
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia
odpowiedü na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 40 ust. 5,
6 i 7 stosuje siÍ odpowiednio.
ß42
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug ustalonego
porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ; w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ
g≥osu poza kolejnoúciπ.
1) Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego Rady.
2) Przewodniczπcy Rady moøe zabieraÊ g≥os w kaødym
momencie obrad.
3) Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie
bÍdπcej radnym.
ß43
1. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy Rady moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce
tematu, formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü
uchybiajπ powadze sesji, Przewodniczπcy Rady przywo≥uje
radnego ìdo porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o
skutku moøe odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego
faktu w protokÛle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy Rady moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß44
Na wniosek radnego, Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protokÛ≥u sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
ß45
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
ñ stwierdzenia quorum,
ñ zmiany porzπdku obrad,
ñ ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
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ñ zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
ñ zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
ñ zarzπdzenia przerwy,
ñ odes≥ania projektu uchwa≥y do komisji,
ñ przeliczenia g≥osÛw,
ñ przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy Rady poddaje pod dyskusjÍ
po dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego g≥osu ìprzeciwkoî wnioskowi, po czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.
ß46
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego. Rada moøe jednak postanowiÊ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß47
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw, Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej Komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania
siÍ do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli
zaistnieje taka koniecznoúÊ ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzenia g≥osowania, Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ radnym g≥osu tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania.
ß48
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy
sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í ìZamykam ... sesjÍ Rady Gminy
Damas≥awekî.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß49
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥π od chwili jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na
nastÍpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siÍ w odniesieniu do
oczywistych omy≥ek.
ß50
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.
ß51
1. Pracownik UrzÍdu Gminy, wyznaczony przez WÛjta w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady, sporzπdza z kaødej sesji
protokÛ≥.
ß52
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
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2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
1) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥,
imiÍ i nazwisko Przewodniczπcego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
4) odnotowanie przyjÍcia protokÛ≥u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porzπdek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty zg≥oszonych, jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia
pisemnych wystπpieÒ,
7) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcychî oraz g≥osÛw niewaønych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego pisemnego zdania
odrÍbnego do treúci uchwa≥y,
9) podpis Przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.
ß53
1. Nie pÛüniej niø na najbliøszej sesji radni mogπ zg≥aszaÊ
poprawki lub uzupe≥nienia do protokÛ≥u, przy czym o ich
uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy Rady.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protokÛ≥u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
ß54
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz
odrÍbnπ listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez
RadÍ uchwa≥, usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego
Rady.
2. Uchwa≥y i odpis protokÛ≥u, Przewodniczπcy Rady dorÍcza
WÛjtowi najpÛüniej w ciπgu 6 dni od dnia zakoÒczenia sesji.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy aktÛw prawa miejscowego o charakterze porzπdkowym.
4. Wyciπgi z protokÛ≥u z sesji oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy
Rady dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre
sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw tych
wynikajπcych.
ß55
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw itp.) sprawuje pracownik UrzÍdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1 podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu Rady.

3. Uchwa≥y
ß56
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß25 ust. 1, a takøe deklaracje,
oúwiadczenia i apele, o jakich mowa w ß25 ust. 2 sπ
sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.
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ß57
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz
Zarzπd, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y
i z≥oøenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiπzywania lub wejúcia w øycie
uchwa≥y.
3. Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y.
4. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do ich zgodnoúci z prawem przez radcÍ prawnego.
ß58
Uchwa≥y Rady powinny byÊ zredagowane w sposÛb zwiÍz≥y,
syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ w ich powszechnym znaczeniu.
ß59
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady
po zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzπdowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk≥adany jest
projekt uchwa≥y przyjÍty przez RadÍ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw
prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y
Rady, sporzπdzony przez Zarzπd.
ß60
1. Uchwa≥y Rady podpisuje Przewodniczπcy Rady, o ile ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
ß61
1. Zarzπd ewidencjonuje orygina≥y uchwa≥ w rejestrze uchwa≥
i przechowuje wraz z protoko≥ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa≥ przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoúci zaleønie od ich treúci.

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

5. Komisje Rady
ß69
1. Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji sta≥ych i zakres
zadaÒ komisji doraünych okreúla Rada w odrÍbnych uchwa≥ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
ß70
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß71
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Komisje uchwalajπ opinie oraz wnioski i przekazujπ je Radzie.
4. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ komisji Rady
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mogπ zwo≥aÊ posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie
sprawozdania.
ß72
Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub zastÍpca
przewodniczπcego komisji wybrany przez cz≥onkÛw danej komisji.
ß73
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeÒ komisji sta≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy
o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
ß74
1. Przewodniczπcy komisji sta≥ych co najmniej raz do roku
przedstawiajπ na sesji Rady sprawozdania z dzia≥alnoúci
komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych komisji
zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.
ß75
Opinie i wnioski komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu komisji.

6. Radni
ß76
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji lub posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
stosowne pisemne wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub przewodniczπcego komisji.
ß77
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaÊ nie
rzadziej niø co najmniej 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niø raz w kwartale radni winni przyjmowaÊ
w swoich okrÍgach wyborczych ñ w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoúci wyborcÛw ñ osoby, ktÛre
chcia≥yby z≥oøyÊ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogπ, stosownie do potrzeb, przyjmowaÊ Obywateli
Gminy w siedzibie UrzÍdu Gminy w sprawach dotyczπcych
Gminy i jej mieszkaÒcÛw.
ß78
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ,
chyba, øe nie okaøe siÍ to moøliwe.
ß79
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajπcego radnego
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy, Rada moøe powo≥aÊ
komisjÍ doraünπ do szczegÛ≥owego zbadania wszystkich
okolicznoúci sprawy.
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2. Komisja przedk≥ada swoje ustalenia i propozycje na piúmie
Przewodniczπcemu Rady.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada powinna umoøliwiÊ radnemu z≥oøenie wyjaúnieÒ.
ß80
1. Zarzπd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrym stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji
radnego.
2. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji
radnego.

7. WspÛlne sesje z radami
innych jednostek samorzπdu terytorialnego
ß81
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß82
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß83
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z Przewodniczπcego, ZastÍpcy
Przewodniczπcego oraz 1 cz≥onka.
2. Przewodniczπcego komisji wybiera Rada spoúrÛd cz≥onkÛw
komisji.
3. ZastÍpcÍ Przewodniczπcego Komisji wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß84
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoønoúci dzia≥ania, jego zadania
wykonuje jego ZastÍpca.
ß85
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od
udzia≥u w jej dzia≥aniach w sprawach, w ktÛrych moøe
powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
Rewizyjnej oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
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3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji Rewizyjnej moøe odwo≥aÊ siÍ na
piúmie od decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni
od daty powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.

2. Zasady kontroli
ß86
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
pod wzglÍdem:
ñ legalnoúci,
ñ gospodarnoúci,
ñ rzetelnoúci,
ñ celowoúci,
ñ zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Gminy.
ß87
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa≥ach Rady.
ß88
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1. kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2. problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3. sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.
ß89
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe
w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym
przez RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
ß90
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 14 dni
roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzajπca ñ nie d≥uøej
niø 3 dni robocze.
ß91
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw
dokumentÛw majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych
dzia≥aÒ (kontrola wstÍpna).
2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu
i przedmiotu kontroli.
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4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzenia
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.
ß92
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb
umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolowanych.

3. Tryb kontroli
ß93
1. Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja Rewizyjna.
ß94
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamiajπ o tym kierownika kontrolowanej jednostki i WÛjta,
wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby WÛjta, kontrolujπcy zawiadamiajπ o tym Przewodniczπcego Rady.
ß95
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ
warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ
kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest do
niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej pisemnego
wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ, takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3.
ß96
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w dniach
oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko≥y kontroli
ß97
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie
7 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny, obejmujπcy:
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1)
2)
3)
4)

nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
imiÍ i nazwisko kontrolujπcego (kontrolujπcych),
daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkÍ o odmowie podpisania
protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia nieprawid≥owoúci stwierdzonych w wyniku kontroli.
ß98
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu, jest on obowiπzany do z≥oøenia
ñ w terminie 3 dni od daty odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia
jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß99
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß100
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech egzemplarzach,
ktÛre ñ w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u ñ
otrzymujπ: Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
ß101
1. Komisja Rewizyjna przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy w terminie do dnia 31 grudnia kaødego roku.
2. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeÒ,
2) terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli kompleksowej.
3) Rada moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ planu pracy Komisji
Rewizyjnej; przystπpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moøe nastπpiÊ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czÍúci.
ß102
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada Radzie ñ w terminie do dnia 31 stycznia kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci
w roku poprzednim.
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2. Sprawozdanie o ktÛrym mowa w ust. 1 powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w toku
kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tych
kontroli,
5) ocenÍ wykonania budøetu Gminy za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk≥ada sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia
sprawozdania.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß103
Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy oraz w miarÍ potrzeb.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy Komisji,
w formie pisemnej.
Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady,
2) nie mniej niø 5 radnych,
3) nie mniej niø 2 cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥,
ktÛry winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw komisji
uczestniczπcych w posiedzeniu.

ß104
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu jawnym.
ß105
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji Rewizyjnej zapewnia WÛjt.
ß106
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty
wynagrodzenia ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady,
celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce
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mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
ß107
1. Komisja Rewizyjna moøe na zlecenie Rady lub po powziÍciu
stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli.
3. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zwracaÊ siÍ do przewodniczπcych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk≥ad
zespo≥u kontrolnego radnych majπcych kwalifikacje w zakresie
tematyki objÍtej kontrolπ.
4. Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
prowadzonej przez KomisjÍ Rewizyjnπ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia≥u.
5. Przewodniczπcy Rady zapewnia koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania
poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych
kontroli.
ß108
Komisja Rewizyjna moøe wystÍpowaÊ do organÛw Gminy w sprawie wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia≥ania klubÛw radnych
ß109
Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez siebie
przyjÍtych.
ß110
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia≥u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.
ß111
1. Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.
2. Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß112
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu uchwa≥π Rady, gdy liczba ich
cz≥onkÛw spadnie poniøej 5.
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ß113
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani
przez cz≥onkÛw klubu.
ß114
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem
Gminy.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß115
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
ß116
Na wniosek przewodniczπcych klubÛw Zarzπd obowiπzany jest
zapewniÊ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbÍdnym
do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII
Organizacja wewnÍtrzna i tryb pracy Zarzπdu
1. Organizacja Zarzπdu
ß117
1. Zarzπd liczy 5 osÛb.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) WÛjt, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym Zarzπdu,
2) jego ZastÍpcy,
3) cz≥onkowie.
3. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu.
ß118
WÛjt jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych przez
radnych, z zastrzeøeniem ß119.
ß119
1. Rada moøe poprzedziÊ wybÛr WÛjta postÍpowaniem konkursowym.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada w
drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
ß120
1. Do zadaÒ WÛjta jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz.
2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlanie czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania
takich spraw,
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2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) sk≥adanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.
ß121
1. Do obowiπzkÛw zastÍpcy WÛjta naleøy podejmowanie czynnoúci okreúlonych w ß121 na podstawie pisemnego upowaønienia udzielonego przez WÛjta albo w przypadku koniecznoúci podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod
nieobecnoúÊ WÛjta lub wynikajπcy z innych przyczyn brak
moøliwoúci dzia≥ania WÛjta.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß122
WÛjt okreúla szczegÛ≥owy zakres zadaÒ swojego ZastÍpcy i cz≥onka
Zarzπdu, z uwzglÍdnieniem postanowieÒ Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Gminy i Miasta.
ß123
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
4. przygotowywanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu, stosownie do zakresu zadaÒ,
5. realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.
Do
1.
2.
3.

2. Tryb pracy Zarzπdu
ß124
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach
zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.
ß125
1. WÛjt, jego ZastÍpca oraz cz≥onek Zarzπdu mogπ zostaÊ
indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania
w imieniu Zarzπdu okreúlonych zadaÒ Zarzπdu, z wy≥πczeniem
czynnoúci polegajπcych na podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdanie z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß126
1. Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom
WÛjt lub upowaøniony przez niego ZastÍpca.
2. ZastÍpca WÛjta zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych
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przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez Zarzπd
rozstrzygniÍcia, a WÛjt nie jest obecny albo z innych przyczyn
nie moøe udzieliÊ upowaønienia swemu ZastÍpcy.
ß127
1. O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw
z 3-dniowym wyprzedzeniem, w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraÊ informacjÍ o czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
ß128
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu Gminy,
2) inni pracownicy UrzÍdu Gminy w≥aúciwi ze wzglÍdu na
przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi
na przedmiot obrad.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y, wyznaczyÊ radnego
lub grupÍ radnych do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu.
ß129
1. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
2. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby, w protokole podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz wskazuje,
w jakim charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu
Zarzπdu.
ß130
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie
Zarzπdu uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu, po ich
zatwierdzeniu przez Zarzπd na nastÍpnym posiedzeniu.
3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu numeruje siÍ i przechowuje
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.
ß131
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz przepisÛw prawnych wydanych na podstawie i w granicach
upowaønieÒ ustawowych.
3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci
opinie i stanowiska Zarzπdu.
ß132
1. Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarzowi Gminy, i Skarbnikowi
Gminy.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.
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ß133
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ zgodnie z poleceniami
wydawanymi przez WÛjta lub wy≥πcznie na podstawie i w zakresie
upowaønieÒ udzielonych im przez Zarzπd.

ROZDZIA£ IX
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu
ß134
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami prawa oraz Statutem.
ß135
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji oraz Zarzπdu
udostÍpnia siÍ w Biurze Rady, w dniach pracy UrzÍdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantÛw.
2. Dokumenty wymienione w ß135 ust. 1 mogπ rÛwnieø byÊ
dostÍpne w wewnÍtrznej sieci informatycznej UrzÍdu Gminy
i Miasta oraz powszechnie dostÍpnych zbiorach danych.
ß136
1. Z dokumentÛw wymienionych ß135 ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, a takøe kopiowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w UrzÍdzie Gminy i Miasta i w asyúcie pracownika
UrzÍdu Gminy i Miasta.
ß137
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych przez siebie odbitek kserokopii dokumentÛw okreúlonych w ß134 ust. 1.
2. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 1 sπ wykonywane odp≥atnie.
3. Odp≥atnoúÊ za czynnoúci okreúlone w ust. 1 ustalana jest
przez WÛjta, z uwzglÍdnieniem kosztÛw ich sporzπdzenia.
ß138
Uprawnienia okreúlone w ß134-137 nie znajdujπ zastosowania:
*1. w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci
2. do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorzπdowi
ß139
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikami samorzπdowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru jest:
1. WÛjt.
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ß140
1. W UrzÍdzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych
na podstawie mianowania zatrudnia siÍ pracownikÛw na
nastÍpujπcych stanowiskach:
1) kierownicze,
2) radcy prawnego,
3) inspektorÛw,
4) podinspektorÛw z 10-cio letnim staøem pracy
5) samodzielnych referentÛw z 10-cio letnim staøem pracy
w jednostkach oúwiatowych,
6) g≥Ûwnych ksiÍgowych i starszych ksiÍgowych z 10-cio
letnim staøem pracy w ksiÍgowoúci,
7) pracownikÛw socjalnych z 10-cio letnim staøem pracy
w Gminnym Oúrodku Pomocy Spo≥ecznej, jednostkach
organizacyjnych s≥uøby zdrowia lub pomocy spo≥ecznej.
2. Akt mianowania pracownika samorzπdowego jest sporzπdzany
w formie pisemnej i zawiera:
1) nazwÍ pracodawcy samorzπdowego,
2) imiÍ i nazwisko pracownika samorzπdowego,
3) datÍ nawiπzania stosunku pracy,
4) okreúlenie stanowiska pracy,
5) okreúlenie wysokoúci i sk≥adnikÛw wynagrodzenia za pracÍ,
6) datÍ obowiπzku podjÍcia czynnoúci s≥uøbowych,
7) podpis osoby dokonujπcej mianowania.

Na
1)
2)
3)

ß141
podstawie powo≥ania zatrudnienia sπ:
Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy (g≥Ûwny ksiÍgowy budøetu),
Kierownik USC.

ß142
Na podstawie umowy o pracÍ:
1) pozostali pracownicy samorzπdowi.

ROZDZIA£ XI
Postanowienia przejúciowe i koÒcowe
ß143
Traci moc:
1. Uchwa≥a Nr VII/31/92 Rady Gminy Damas≥awek z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie Statutu Gminy Damas≥awek,

2.

3.

4.

5.

Poz. 2346

Regulaminu Rady Gminy Damas≥awek oraz Regulaminu Organizacyjnego Zarzπdu Gminy Damas≥awek,
Uchwa≥a Nr XI/20/95 Rady Gminy Damas≥awek z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Damas≥awek,
Regulaminu Rady Gminy Damas≥awek i Regulaminu Organizacyjnego Zarzπdu Gminy Damas≥awek,
Uchwa≥a Nr XV/2/96 Rady Gminy Damas≥awek z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Damas≥awek,
Regulaminu Rady Gminy Damas≥awek i Regulaminu Organizacyjnego Zarzπdu Gminy Damas≥awek,
Uchwa≥a Nr XXXIII/25/98 Rady Gminy Damas≥awek z dnia
19 czerwca 1998 r. o zmianie uchwa≥y nr XV/2/96 Rady
Gminy Damas≥awek z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy i Regulaminu Rady Gminy Damas≥awek,
Uchwa≥a Nr XII/42/99 Rady Gminy Damas≥awek z dnia 15
paüdziernika 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Damas≥awek.

ß144
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z tym, øe
ß15 ust. 2 i ust. 4 stosuje siÍ poczynajπc od nastÍpnej kadencji.
ß145
Poczynajπc od kadencji nastÍpujπcych po kadencji, w czasie
ktÛrej niniejsza uchwa≥a wesz≥a w øycie, w Statucie Gminy Damas≥awek wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1. w ß12 w pkt 2 liczbÍ ì18î zastÍpuje siÍ liczbπ ì15î,
2. w ß117 ust. 1 otrzymuje brzmienie ìZarzπd liczy 3 osobyî,
ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie ìcz≥onekî.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Czes≥aw Nowak

* rozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK I-0911/
/159/01 z dnia 27 wrzeúnia 2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ uchwa≥y
nr XXX/128/2001 Rady Gminy Damas≥awek z dnia 18 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damas≥awek w czÍúci dotyczπcej
ß138 pkt 1 Rozdzia≥u IX Statutu ñ ze wzglÍdu na istotne naruszenia
prawa
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Za≥πcznik Nr 1
do Statutu Gminy Damas≥awek
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Za≥πcznik Nr 1
do Statutu Gminy Damas≥awek

2347
UCHWA£A Nr 188/XXXI/2001 RADY POWIATU WE WRZEåNI
z dnia 5 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu WrzesiÒskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z pÛün.zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

I.

ß1
W Statucie Powiatu WrzesiÒskiego stanowiπcym za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr 3/III/98 Rady Powiatu we Wrzeúni z dnia
16.12.1998 r. zmienionym uchwa≥ami Nr 29/VI/99 z dnia
24.03.1999 r., Nr 68/XII/99 z dnia 29.09.1999 r., Nr 83/
/XIV/99 z dnia 24.11.1999 r., Nr 108/XX/2000 r. z dnia
26.04.2000 r. oraz Nr 147/XXV/2000 r. z dnia 6.12.2000 r.
wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:

1. W ß5 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
ì6) transportu zbiorowego i drÛg publicznychî.
2. W ß5 ust.2 otrzymuje brzmienie :
ì2. Do zadaÒ publicznych Powiatu naleøy rÛwnieø zapewnienie wykonywania okreúlonych w ustawach zadaÒ
i kompetencji kierownikÛw powiatowych s≥uøb, inspekcji i straøy. Wykaz powiatowych s≥uøb, inspekcji
i straøy stanowi za≥πcznik nr 2 do statutuî.
3. W ß5 po ust.5 a dodaje siÍ ust. 5 b w brzmieniu:
ì5b. Do porozumieÒ stosuje siÍ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.)
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4. Po ß8 dodaje siÍ ß8a w brzmieniu:
ìß8a
1. Dzia≥alnoúÊ organÛw Powiatu jest jawna. Ograniczenia
jawnoúci mogπ wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.
2. JawnoúÊ dzia≥ania organÛw Powiatu obejmuje w szczegÛlnoúci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstÍpu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji,
a takøe dostÍpu do dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania zadaÒ publicznych, w tym protoko≥Ûw posiedzeÒ organÛw Powiatu i komisji Rady Powiatu.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady dostÍpu i korzystania
przez obywateli z dokumentÛw, o ktÛrych mowa
w ust. 2:
1) Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje
dokumentÛw:
a) protoko≥y z sesji,
b) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady,
c) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
d) rejestry uchwa≥ Rady, Zarzπdu,
e) inne dot. wykonywania zadaÒ publicznych
2) Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 podlegajπ
udostÍpnieniu po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie
z obowiπzujπcymi przepisami oraz Statutem.
3) Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady Powiatu i Komisji Rady udostÍpnia siÍ w Biurze Rady Powiatu,
a dokumenty dot. Zarzπdu Powiatu udostÍpnia siÍ
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, w dniach
i godzinach pracy Starostwa Powiatowego,
4) Z dokumentÛw wymienionych w ust. 3 pkt 1 obywatele mogπ sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi,
fotografowaÊ je lub kopiowaÊ. Kopiowanie dokumentÛw odbywa siÍ na koszt zainteresowanego.
Realizacja tych uprawnieÒ moøe siÍ odbywaÊ wy≥πcznie w Starostwie Powiatowym i w obecnoúci
pracownika Starostwa.
5) Uprawnienia okreúlone w ust. 3 pkt 1-4 podlegajπ
ograniczeniu:
a) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, komisjÍ lub
Zarzπd uchwa≥y o wy≥πczeniu jawnoúci wynikajπcej z ustaw,
b) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej niø art. 73 Kodeksu postÍpowania administracyjnego.
6) Uchwa≥y Rady Powiatu i Uchwa≥y Zarzπdu Powiatu
udostÍpniane sπ rÛwnieø na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego.
7) Na wniosek osoby zainteresowanej wyøej wymienione materia≥y dot. wykonywania zadaÒ z zakresu
administracji publicznej moøna otrzymaÊ drogπ ≥πczy
internetowych.
5. W ß9 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
a) ì2. WybÛr i odwo≥anie zarzπdu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczπcego.î
b) W ß9 ust. 2 po pkt 8 dodaje siÍ pkt 8a w brzmieniu:
ì8a. podejmowanie uchwa≥ w sprawie przyjÍcia zadaÒ
z zakresu administracji rzπdowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadaÒ publicznych, o ktÛrych
mowa w ß5 ust. 4, 5, 5a i 5b.î
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c) W ß9 ust. 2 po pkt 9a dodaje siÍ pkt 9b i 9c w brzmieniu:
ì9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania
przestÍpczoúci oraz ochrony bezpieczeÒstwa
obywateli i porzπdku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia≥ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracyî
d) W ß9 ust. 2 po pkt 10 dodaje siÍ pkt 10a w brzmieniu:
ì10a) podejmowanie uchwa≥ w sprawie zasad udzielania stypendiÛw dla uczniÛw i studentÛw.î
6. W ß24 po ust. 1 dodaje siÍ ust. 2 w brzmieniu:
ì2. Starosta przesy≥a przepisy porzπdkowe do wiadomoúci
zarzπdom gmin po≥oøonych na obszarze Powiatu i Starostom sπsiednich powiatÛw nastÍpnego dnia po ich
ustanowieniu.î
7. ìSkreúla siÍ ß25.î
II. W za≥πczniku nr 5 do Statutu Powiatu WrzesiÒskiego ìRegulaminie Rady Powiatu WrzesiÒskiegoî wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1. W ß5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ì1. Na wniosek Zarzπdu lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk≥adu Rady Powiatu Przewodniczπcy obowiπzany jest
zwo≥aÊ sesjÍ w ciπgu 7 dni od dnia za≥oøenia wniosku.î
2. W ß5 skreúla siÍ ust. 2.
3. ß6 otrzymuje brzmienie:
ìß6
SesjÍ zwo≥uje i przygotowuje Przewodniczπcy Rady lub
upowaøniony przez niego zastÍpca ustalajπc dzieÒ, godzinÍ
i porzπdek obrad.î
4. ß7 otrzymuje brzmienie:
ìß7
Informacja o terminie sesji, porzπdek obrad, projekty
uchwa≥ i niezbÍdne materia≥y zwiπzane z przedmiotem
obrad muszπ byÊ przekazane radnym, najpÛüniej na 5 dni
przed terminem sesji.î
5. ß9 otrzymuje brzmienie:
ìß9
1. Sesje sπ jawne.
2. Rada moøe zadecydowaÊ o tajnoúci czÍúci lub ca≥oúci
sesji.
Ograniczenia jawnoúci mogπ wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.î
6. ß11 otrzymuje brzmienie:
ìß11
SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ do wykonywania swoich zadaÒ Wiceprzewodniczπcego. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczπcego, zadania wykonuje Wiceprzewodniczπcy najstarszy wiekiem.î
7. W ß13 ust. 1 i 2 otrzymujπ brzmienie:
ì1. Po stwierdzeniu prawomocnoúci obrad Przewodniczπcy przedstawia porzπdek obrad Rady.
2. Z wnioskiem o uzupe≥nienie bπdü zmianÍ w porzπdku
obrad moøe wystπpiÊ radny, a takøe nie bÍdπcy
radnym cz≥onek Zarzπdu.
Kaøda z proponowanych zmian podlega odrÍbnemu
g≥osowaniu.
Rada Powiatu moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku
obrad bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego
sk≥adu Rady.î
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III. W za≥πczniku nr 6 do Statutu Powiatu WrzesiÒskiego ìRegulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu WrzesiÒskiegoî
wprowadza siÍ zmiany:
1. W ß3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ì1. Komisja sk≥ada siÍ z: Przewodniczπcego, ZastÍpcy
Przewodniczπcego oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw w liczbie
4 do 5, wybieranych wy≥πcznie spoúrÛd radnych ñ
przedstawicieli wszystkich klubÛw, z wyjπtkiem radnych pe≥niπcych funkcje przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcych Rady oraz bÍdπcych cz≥onkami
Zarzπdu, uchwa≥π Rady podejmowanπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu Radyî
2. W ß3 skreúla siÍ ust. 3.
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ß2
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu we Wrzeúni.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Wielkopolskim Dzienniku UrzÍdowym.

Przewodniczπca Rady
(ñ) mgr Wanda Iglewska

2348
PREZES URZ DU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO-820/1723-A/4/2001/I/MW
PoznaÒ, dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwiπzku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne
(Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
oraz w zwiπzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
ñ Kodeks postÍpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 wrzeúnia 2001 roku
ìENERGOOPTIM BARTKOWIAK, CICHY, TRAWI—SKIî
SpÛ≥ka jawna z siedzibπ w Poznaniu
posiadajπcej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 004817264
zwanej w dalszej czÍúci decyzji ìPrzedsiÍbiorstwemî
odmawiam zatwierdzenia przedstawionej taryfy

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 ß1 Kodeksu postÍpowania administracyjnego, w zwiπzku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne, na wniosek PrzedsiÍbiorstwa

posiadajπcego koncesjÍ z dnia 4 czerwca 2001 r. na wytwarzanie
ciep≥a nr WCC/990/1723/W/3/2001/RW, w dniu 12 wrzeúnia
2001 r. zosta≥o wszczÍte postÍpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia pierwszej taryfy dla ciep≥a, ustalonej przez
PrzedsiÍbiorstwo.
W trakcie postÍpowania administracyjnego, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, miÍdzy innymi øe:
I. Strona dokona≥a kalkulacji taryfy niezgodnie z art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne, a takøe
z przepisami rozporzπdzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ w obrocie ciep≥em (Dz.U.
Nr 96, poz. 1053). Strona nie przedstawi≥a kosztÛw planowanych na 12 miesiÍcy stosowania taryfy dla wszystkich ürÛde≥
ciep≥a zgodnie z ß11 cyt. rozporzπdzenia. Strona przy kalkulacji
cen i stawek op≥at uwzglÍdnia≥a zysk, ktÛrego wartoúÊ nie
wynika zgodnie z ß25 ust. 2 cyt. rozporzπdzenia z analizy
nak≥adÛw na przedsiÍwziÍcia inwestycyjne ujÍte w planach,
o ktÛrych mowa w ß15 ust. 2 cyt. rozporzπdzenia. Ceny
wskaünikowe wyliczono niezgodnie z ß26 cyt. rozporzπdzenia.
Strona nie przedstawi≥a wykazu wszystkich cen ostatnio stosowanych co uniemoøliwi≥o ocenÍ skutkÛw wprowadzenia nowych cen i stawek op≥at dla odbiorcÛw ciep≥a i ich ochronÍ
przed nieuzasadnionym wzrostem op≥at zgodnie z art. 45 ust. 1
pkt 2 ustawy ñ Prawo energetyczne. Strona nie przedstawi≥a
kosztÛw i przychodÛw z dzia≥alnoúci koncesjonowanej oraz
pozosta≥ych rodzajÛw dzia≥alnoúci za 2000 r., co nie pozwala
jednoznacznie stwierdziÊ czy koszty przyjÍte do kalkulacji cen
i stawek op≥at odnoszπ siÍ tylko do dzia≥alnoúci koncesjonowanej
zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy
ñ Prawo energetyczne.
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II. W zwiπzku z powyøszym, PrzedsiÍbiorstwo zosta≥o wezwane
pismem z dnia 17 wrzeúnia 2001 r. nr OPO-820/1723-A/
/2/2001/I/MW do nades≥ania wyjaúnieÒ w terminie do
25 wrzeúnia 2001 r.
III. PrzedsiÍbiorstwo w odpowiedzi na wezwanie nie usunÍ≥o
b≥ÍdÛw wystÍpujπcych w z≥oøonym wniosku taryfy dla wszystkich ürÛde≥ ciep≥a zgodnie z ß11 cyt. rozporzπdzenia. Do kalkulacji przyjÍto poniesione koszty zmienne oraz poniesione
koszty sta≥e za okres 12 miesiÍcy powiÍkszone o 7%.
Poniesione koszty sta≥e przyjÍte do kalkulacji nie zosta≥y
przedstawione, podano ich wartoúci jako czÍúÊ kosztÛw
przedsiÍbiorstwa wed≥ug ustalonego przez przedsiÍbiorstwo
klucza. PrzedsiÍbiorstwo oprÛcz dzia≥alnoúci zwiπzanej z zaopatrzeniem w ciep≥o prowadzi rÛwnieø inne rodzaje dzia≥alnoúci gospodarczej, ktÛrych kosztami mogπ zostaÊ obciπøeni
odbiorcy ciep≥a. strona przy kalkulacji cen i stawek op≥at
uwzglÍdnia≥a zysk, ktÛrego wartoúÊ nie wynika zgodnie z
ß25 ust. 2 cyt. rozporzπdzenia z analizy nak≥adÛw na
przedsiÍwziÍcia inwestycyjne ujÍte w planach, o ktÛrych
mowa w ß15 ust. 2 cyt. rozporzπdzenia. W wyniku powyøszego przedstawione we wniosku ceny i stawki op≥at naleøπ
do jednych z najwyøszych z dotychczas zatwierdzonych
w Zachodnim Oddziale Terenowym URE.
Kalkulacja cen zosta≥a sporzπdzona niezgodnie z ß18 ust. 2
cyt. rozporzπdzenia. Wskaünik udzia≥u op≥at za zamÛwionπ
moc cieplnπ w ≥πcznych op≥atach za tÍ moc i ciep≥a dla grupy
odbiorcÛw KK przekracza dopuszczalnπ wartoúÊ okreúlanπ
w ß18 ust. 2 cyt. rozporzπdzenia. Ceny wskaünikowe wyliczono niezgodnie z ß26 cyt. rozporzπdzenia. Przedstawiono
wyliczenia cen wskaünikowych dla poszczegÛlnych grup
taryfowych. Nie zamieszczono danych pozwalajπcych na
sprawdzenie poprawnoúci wyliczenia cen wskaünikowych
dla roku poprzedzajπcego pierwszy rok stosowania taryfy.
Ceny wskaünikowe dla pierwszego roku stosowania taryfy
wyliczono w oparciu o koszty jednostkowe, a nie w oparciu
o ceny bazowe zgodnie z ß26 ust. 1 cyt. rozporzπdzenia.
W z≥oøonych wyjaúnieniach w odpowiedzi na wezwanie nie
zamieszczono wyliczenia cen wskaünikowych dla prowadzonej dzia≥alnoúci gospodarczej, zwiπzanej z zaopatrzeniem
w ciep≥o zgodnie z ß26 ust. 1 cyt. rozporzπdzenia.
Strona za≥πczy≥a wykaz cen ostatnio stosowanych, jednak do
przedstawienia skutkÛw wprowadzenia nowych cen i stawek
op≥at dla odbiorcÛw ciep≥a przyjÍ≥a inne ceny. W zamieszczo-
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nym materiale analitycznym znajduje siÍ wiele b≥ÍdÛw rachunkowych. Strona mimo wezwania nie przedstawi≥a kosztÛw i przychodÛw z dzia≥alnoúci koncesjonowanej oraz z pozosta≥ych rodzajÛw dzia≥alnoúci za 2000 r., co nie pozwala
jednoznacznie stwierdziÊ czy przyjÍte koszty do kalkulacji
cen i stawek op≥at odnoszπ siÍ tylko do dzia≥alnoúci koncesjonowanej zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ustawy ñ Prawo energetyczne.
Brak wielu niezbÍdnych danych uniemoøliwia prawid≥owπ
ocenÍ przed≥oøonego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla
ciep≥a i ochronÍ odbiorcÛw ciep≥a przed nieuzasadnionym
wzrostem op≥at zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy ñ Prawo
energetyczne.
W tym stanie rzeczy orzek≥em jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys≥uguje odwo≥anie do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie ñ sπdu antymonopolowego, za moim
poúrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dorÍczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
ñ Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 ß1
Kodeksu postÍpowania cywilnego).
2. Odwo≥anie od decyzji powinno czyniÊ zadoúÊ wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraÊ oznaczenie zaskarøonej decyzji i wartoúci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutÛw, zwiÍz≥e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a takøe zawieraÊ wniosek o uchylenie albo o zmianÍ
decyzji ñ w ca≥oúci lub czÍúci (art. 47949 Kodeksu postÍpowania cywilnego). Odwo≥anie naleøy przes≥aÊ na adres Zachodniego Oddzia≥u Terenowego UrzÍdu Regulacji Energetyki,
ul. Grunwaldzka 1, 60-780 PoznaÒ.

Z upowaønienia Prezesa
UrzÍdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddzia≥u Terenowego
UrzÍdu Regulacji Energetyki
z siedzibπ w Poznaniu
(ñ) Henryk Kanoniczak
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2349
OBWIESZCZENIE WOJEW”DZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEW”DZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z SIEDZIB• W POZNANIU
z dnia 1 paüdziernika 2001 r.
o wynikach g≥osowania i wynikach wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy w Drawsku
Na podstawie art. 182 i 183 w zwiπzku z art. 193 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. ñ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatÛw i sejmikÛw wojewÛdztw (Dz.U. Nr 95, poz. 602
i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) podaje siÍ
do publicznej wiadomoúci, co nastÍpuje:
1. W dniu 30 wrzeúnia 2001 r. odby≥y siÍ wybory uzupe≥niajπce
do Rady Gminy w Drawsku w trzymandatowym okrÍgu wyborczym nr 4, zarzπdzone przez WojewodÍ Wielkopolskiego,
w zwiπzku z wygaúniÍciem mandatu Pana Andrzeja Koseckiego, co stwierdzone zosta≥o uchwa≥π Rady Gminy w Drawsku
nr XXX/217/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.
2. W okrÍgu wyborczym nr 4 obejmujπcym 3 mandaty wybierano 1 radnego. Uprawnionych do g≥osowania by≥o 833
osoby. W g≥osowaniu wziÍ≥o udzia≥ (odda≥o kart waøne) 212
wyborcÛw, co stanowi 25,45% uprawnionych do g≥osowania.
ñ g≥osÛw waønych oddano
209
ñ na poszczegÛlne listy kandydatÛw i kandydatÛw z tych
list oddano nastÍpujπcπ liczbÍ g≥osÛw waønych:

Lista nr 1 Komitet Wyborczy Bogdana Gapskiego 35
1) Gapski Bogdan
35
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Jerzego Kozy
105
1) Koza Jerzy
105
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Marcela Sauermanna 69
1) Sauermann Marceli
69
3. NajwiÍcej waønie oddanych g≥osÛw otrzyma≥ i zosta≥ wybrany
radnym
Pan KOZA Jerzy
4. Obwieszczenie podaje siÍ do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty na obszarze Gminy Drawsko oraz publikuje w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

WojewÛdzki Komisarz Wyborczy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
(ñ) Gabriela Gorzan
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