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30
UCHWA£A Nr IX/89/2000 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEØY
z dnia 14 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieøy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 tekst
jednolity z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chodzieøy
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ Statut Gminy Miejskiej w Chodzieøy stanowiπcy
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

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

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Tadeusz Jeúko

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Chodzieøy.
ß3
Traci moc uchwa≥a nr II/21/95 Rady Miejskiej w Chodzieøy
z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedli
w Chodzieøy, uchwa≥a nr III/24/95 Rady Miejskiej w Chodzieøy
z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Statutu Osiedli miasta Chodzieøy, uchwa≥a nr III/25/95 Rady
Miejskiej w Chodzieøy z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie
zarzπdzenia wyborÛw do Rad Osiedli na terenie miasta Chodzieøy,
uchwa≥a nr II/6/96 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 11 marca
1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w
Chodzieøy, uchwa≥a nr VII/55/97 Rady Miejskiej w Chodzieøy
z dnia 30 paüdziernika 1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Gminy Miejskiej w Chodzieøy, uchwa≥a nr II/11/98
Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 18 kwietnia 1998 r. w
sprawie zmiany uchwa≥y nr II/6/96 Rady Miejskiej w Chodzieøy
z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Miejskiej w Chodzieøy, uchwa≥a nr IV/13/98 Rady Miejskiej w
Chodzieøy z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Miejskiej w Chodzieøy.

STATUT GMINY MIEJSKIEJ
W CHODZIEØY

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
1. Gmina Miejska w Chodzieøy, zwana dalej w niniejszym
statucie ìGminπî, posiada osobowoúÊ prawnπ, jest jednostkπ
samorzπdu gminnego, powo≥anπ dla organizacji øycia publicznego na swoim terenie.
2. Wszystkie osoby, ktÛre na sta≥e zamieszkujπ na obszarze
Gminy, z mocy ustawy o samorzπdzie gminnym stanowiπ
gminnπ wspÛlnotÍ samorzπdowπ, realizujπcπ w≥asne zadania
publiczne, wykonujπcπ zadania zlecone, na≥oøone przez ustawy
z zakresu administracji rzπdowej, oraz wykonujπcπ zadania
z zakresu administracji rzπdowej wykonywane na podstawie
porozumienia z organami tej administracji.
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ß2
1. Gmina po≥oøona jest w wojewÛdztwie wielkopolskim i obejmuje obszar 12,76 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa stanowiπca za≥πcznik
nr 1 statutu.
ß3
1. Herbem miasta jest czerwony mur w øÛ≥tym polu, z trzema
rÛwnymi basztami blankowanymi.
W kaødej baszcie umieszczona jest jedna ≥ukowa, czarna
p≥aszczyzna symbolizujπca otwÛr strzelniczy. Baszty w odrÛønieniu od muru nie majπ rysunku cegie≥.
W osi symetrii muru umieszczona jest otwarta brama z podniesiona bronπ; bronÍ przedstawia czarna krata.
Nadproøe bramy ma kszta≥t ≥uku z zaznaczonym zwornikiem.
Otwarte skrzyd≥a bramy majπ bia≥y kolor z czarnym rysunkiem
ozdobnych zawiasÛw ñ po dwa w kaødym skrzydle. WzÛr
herbu miasta stanowi za≥πcznik nr 2 do niniejszego statutu.
2. Barwami miasta Chodzieøy sπ kolor czerwony i bia≥y w
uk≥adzie czerwony-bia≥y-czerwony.
3. Flagπ miasta Chodzieøy jest prostokπtna tkanina o barwach
miasta podanych w pkt 2, z herbem miasta i napisem:
Chodzieø 1434.
WzÛr flagi oraz szczegÛ≥owy opis i wyjaúnienia do tego
wzoru zawiera za≥πcznik nr 3 do niniejszego statutu.
4. Flagi miasta uøywa siÍ:
1) na obszarze miasta Chodzieøy ñ w siedzibie w≥adz miejskich oraz siedzibach instytucji i jednostek komunalnych,
2) w innych miejscach na obszarze miasta Chodzieøy ñ
z okazji uroczystoúci miejskich i paÒstwowych.
5. Flagi miasta Chodzieøy mogπ ponadto uøywaÊ
1) na obszarze miasta Chodzieøy i poza jego granicami ñ
oficjalne delegacje, reprezentacje w sytuacjach propagandowych i promujπcych miasto Chodzieø,
2) z okazji okolicznoúciowych uroczystoúci ñ chodzieskie
placÛwki oúwiatowo--wychowawcze, zespo≥y i kluby sportowe inne jednostki organizacyjne, osoby prawne jeøeli
ich zamiar i okolicznoúci uøycia flagi bÍdπ w zgodzie
z zasadami dobrych obyczajÛw.
6. Zasady uøywania herbu i barw Gminy oraz insygniÛw w≥adz
okreúla Rada Miejska.
ß4
Siedzibπ Gminy jest miasto Chodzieø.

Zakres dzia≥ania i zadania Gminy
ß5
Podstawowym zadaniem w≥asnym Gminy jest zaspokojenie
zbiorowych potrzeb gminnej wspÛlnoty samorzπdowej, tworzenie
warunkÛw dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy,
wynikajπcych z obowiπzku ustawowego.
ß6
1. Zakres dzia≥ania Gminy okreúlajπ:
1) ustawy i akty wydane na ich podstawie w granicach
upowaønieÒ ustawy,
2) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami
administracji rzπdowej,
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3) uchwa≥y Rady Miejskiej w Chodzieøy podjÍte w celu
realizacji zbiorowych potrzeb.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna moøe prowadziÊ
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wykraczajπcπ poza zadania o charakterze uøytecznoúci publicznej wy≥πcznie w przypadkach
okreúlonych w przepisach prawnych.
ß7
1. Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia≥alnoúÊ swych organÛw i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) poprzez dzia≥alnoúÊ innych podmiotÛw krajowych i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi umÛw i porozumieÒ.
2. Organ wykonawczy ñ Zarzπd Miejski prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ß8
MieszkaÒcy Gminy podejmujπ rozstrzygniÍcia w g≥osowaniu
powszechnym poprzez wybory i referendum lub za poúrednictwem organÛw gminy, zgodnie z wymogiem przepisÛw prawnych.
ß9
W sprawach samoopodatkowania mieszkaÒcÛw na cele publiczne
oraz odwo≥ania Rady Miejskiej przed up≥ywem kadencji rozstrzyga
siÍ wy≥πczne w drodze referendum gminnego.
ß10
1. Referendum w sprawie odwo≥ania Rady Miejskiej przed
up≥ywem kadencji przeprowadza siÍ wy≥πcznie na wniosek
mieszkaÒcÛw na zasadach okreúlonych w niniejszym paragrafie w ust. 3, 4 i 5 nie wczeúniej niø po up≥ywie 12 miesiÍcy od dnia wyborÛw lub od dnia ostatniego referendum
w sprawie odwo≥ania Rady Miejskiej przed up≥ywem kadencji.
2. Referendum moøe byÊ przeprowadzone w kaødej innej sprawie waønej dla gminy.
3. Referendum przeprowadza siÍ z inicjatywy Rady lub na
wniosek 1/10 mieszkaÒcÛw uprawnionych do g≥osowania.
4. Referendum jest waøne, jeøeli wziÍ≥o w nim udzia≥ co
najmniej 30 % uprawnionych do g≥osowania.
5. Tryb przeprowadzenia referendum okreúla odrÍbna ustawa.

W≥adze gminy
1) Rada Miejska w Chodzieøy
ß11
1. Organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie jest Rada
Miejska w Chodzieøy, do ktÛrej naleøy rozstrzyganie we
wszystkich sprawach publicznych, majπcych na celu zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkaÒcÛw Gminy, jeøeli ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Zasady i tryb wyboru cz≥onkÛw Rady Miejskiej w Chodzieøy
okreúla odrÍbna ustawa.
ß12
1. Ustawowy sk≥ad Rady Miejskiej wynosi 28 radnych.
2. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata liczπc od dnia wyboru.
ß13
Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Rady Miejskiej w Chodzieøy naleøy:
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1) uchwalenie statutu Gminy,
2) wybÛr i odwo≥anie Zarzπdu Miejskiego w Chodzieøy, stanowienie o kierunkach jego dzia≥ania oraz przyjmowanie sprawozdaÒ z jego dzia≥alnoúci,
3) powo≥ywanie i odwo≥ywanie Skarbnika Miejskiego, ktÛry jest
g≥Ûwnym ksiÍgowym budøetu oraz Sekretarza Miejskiego na
wniosek Przewodniczπcego Zarzπdu Miejskiego w Chodzieøy,
4) uchwalenie budøetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budøetu oraz podejmowanie uchwa≥ w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium Zarzπdowi Miejskiemu z tego
tytu≥u. G≥osowanie w sprawie absolutorium odbywa siÍ jawnie,
5) uchwalanie miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programÛw gospodarczych,
7) podejmowanie uchwa≥ w sprawach podatkÛw i op≥at w
granicach okreúlonych w odrÍbnych ustawach,
8) podejmowanie uchwa≥ w sprawach majπtkowych Gminy,
przekraczajπcych zakres zwyk≥ego zarzπdu, dotyczπcych:
a) okreúlenia zasad nabycia, zbycia i obciπøenia nieruchomoúci
gruntowych oraz ich wydzierøawienia lub najmu na okres
d≥uøszy niø 3 lata, o ile ustawy szczegÛlne nie stanowiπ
inaczej; do czasu okreúlenia zasad Zarzπd Miejski moøe
dokonywaÊ tych czynnoúci wy≥πcznie za zgodπ Rady,
b) emitowanie obligacji lub okreúlanie zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Zarzπd Miejski,
c) zaciπgania d≥ugoterminowych poøyczek, kredytÛw,
d) ustalania maksymalnej wysokoúci poøyczek, kredytÛw
krÛtkoterminowych, zaciπganych przez Zarzπd Miejski w
roku budøetowym,
e) zobowiπzaÒ w zakresie podejmowania inwestycji remontÛw o wartoúci przekraczajπcej granice ustalane corocznie
przez RadÍ Miejski
f) tworzenia i przystÍpowania do spÛ≥ek i spÛ≥dzielni oraz
rozwiπzywania i wystÍpowania z nich,
g) okreúlenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia≥Ûw
i akcji przez Zarzπd Miejski,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiÍbiorstw, zak≥adÛw i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposaøenia ich w majπtek,
i) ustalania maksymalnej wysokoúci poøyczek i porÍczeÒ
udzielanych przez Zarzπd Miejski w roku budøetowym.
9) okreúlanie wysokoúci sumy, do ktÛrej Zarzπd Miejski moøe
samodzielnie zaciπgaÊ zobowiπzania,
10)podejmowanie uchwa≥ w sprawie przyjÍcia zadaÒ z zakresu
administracji rzπdowej, o ktÛrych mowa w art. 8 ust. 2
ustawy o samorzπdzie gminnym,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawie wspÛ≥dzia≥ania z innymi
gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majπtku,
12)podejmowanie uchwa≥ w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic
i placÛw publicznych oraz wznoszenie pomnikÛw,
13)nadawanie tytu≥u honorowego obywatelstwa Gminy,
14)stanowienie w innych sprawach, zastrzeøonych ustawami do
kompetencji Rady Miejskiej.
ß14
1. Uchwa≥y Rady Miejskiej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu organu,
2. W przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw rozstrzyga g≥os Przewodniczπcego Rady.
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ß15
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej zwo≥uje
Przewodniczπcy Rady Miejskiej poprzedniej kadencji w terminie 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.
2. Po up≥ywie terminu, o jakim mowa w ust. 1, sesjÍ zwo≥uje
Przewodniczπcy WojewÛdzkiej Komisji Wyborczej w ciπgu
21 dni po og≥oszeniu zbiorczych wynikÛw wyborÛw dla
ca≥ego kraju lub, w przypadku wyborÛw przedterminowych,
w ciπgu 21 dni po og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do rady.
3. Porzπdek obrad posiedzenia nowo wybranej Rady Miejskiej
powinien zawieraÊ miÍdzy innymi nastÍpujπce zagadnienia:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,
2) dokonanie otwarcia sesji przez Przewodniczπcego Rady
Miejskiej poprzedniej kadencji,
3) z≥oøenie úlubowania przez radnych,
4) powo≥anie Przewodniczπcego Rady Miejskiej,
5) powierzenie przewodnictwa obrad nowo wybranemu
Przewodniczπcemu Rady Miejskiej
6) sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu Miejskiego o stanie
gminy.
4. Radni na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej przed przystπpieniem do wykonywania mandatu radnego sk≥adajπ
úlubowanie wed≥ug roty ustalonej w ustawie o samorzπdzie
gminnym.
5. Przewodniczπcy Rady Miejskiej poprzedniej kadencji przeprowadza z≥oøenie úlubowania radnych w ten sposÛb, øe po
odczytaniu roty, kaødy z kolejno wywo≥anych radnych, powstawszy, wypowiada s≥owo ìúlubujÍî.
6. Radni nieobecni na posiedzeniu Rady Miejskiej oraz radni,
ktÛrzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk≥adajπ
úlubowanie Radnego na pierwszym posiedzeniu, na ktÛrym
sπ obecni.
7. Po z≥oøeniu przez radnych úlubowania Przewodniczπcy Rady
poprzedniej kadencji przeprowadza wybÛr Przewodniczπcego
Rady Miejskiej w Chodzieøy.
ß16
1. Rada wybiera Przewodniczπcego i dwÛch Wiceprzewodniczπcych Rady Miejskiej bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w
obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu rady w
g≥osowaniu tajnym.
2. Jeøeli zg≥oszono wiÍcej niø jednego kandydata, o ktÛrych
mowa w ust. 1a w pierwszym g≥osowaniu øaden z kandydatÛw nie uzyska≥ bezwzglÍdnej wiÍkszoúci g≥osÛw, przed
kolejnymi turami g≥osowania usuwa siÍ z listy kandydatÛw
nazwisko tego kandydata, ktÛry w poprzedniej turze uzyska≥
najmniejszπ liczbÍ g≥osÛw. Jeøeli tπ samπ najmniejszπ liczbÍ
g≥osÛw uzyska≥o dwÛch lub wiÍcej kandydatÛw, przed kolejnπ turπ g≥osowania usuwa siÍ nazwiska tych kandydatÛw.
3. Jeøeli w wyniku zastosowania procedury okreúlonej w ust. 2
i 3 nie dojdzie do dokonania wyboru, wybÛr Przewodniczπcego przeprowadza siÍ ponownie.
ß17
Powo≥any Przewodniczπcy Rady obejmuje przewodnictwo obrad.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 3

ó 82 ó

ß18
1. Przewodniczπcy Rady Miejskiej organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczπcy Rady Miejskiej, a w przypadku jego nieobecnoúci, wskazany przez niego Wiceprzewodniczπcy Rady
Miejskiej w szczegÛlnoúci:
1) reprezentuje RadÍ Miejskπ,
2) zwo≥uje posiedzenia Rady Miejskiej,
3) przewodniczy obradom,
4) czuwa nad tokiem i terminowoúciπ prac Rady Miejskiej
i jej organÛw,
5) nadaje bieg inicjatywom uchwa≥odawczym i wnioskom
Komisji Rady Miejskiej skierowanym do Rady Miejskiej,
6) kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady Miejskiej,
7) zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami
uchwa≥,
8) podpisuje uchwa≥y Rady Miejskiej,
9) czuwa nad zapewnieniem warunkÛw i udziela niezbÍdnej
pomocy do wykonywania przez radnych ich mandatu
oraz wykonuje inne czynnoúci wskazane w przepisach
prawnych,
10)zatwierdza termin i miejsce wykonywania zadaÒ oraz
miejscowoúÊ rozpoczÍcia i zakoÒczenia podrÛøy s≥uøbowej w stosunku do Burmistrza Miasta. W przypadku
podrÛøy s≥uøbowej Burmistrza pojazdem samochodowym nie bÍdπcym w≥asnoúciπ gminy postanowienia ß47
ust. 7 stosuje siÍ odpowiednio.
ß19
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego Rady lub jednego z Wiceprzewodniczπcych
Rady przed up≥ywem kadencji, Rada Miejska na swej najbliøszej
sesji dokona wyboru na wakujπce stanowisko.
ß20
OrganizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady okreúla regulamin
Rady Miejskiej zawarty w rozdziale II niniejszego statutu.
ß21
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadaÒ Rada Miejska
powo≥uje odrÍbnπ uchwa≥π sta≥e i doraüne Komisje okreúlajπc
ich nazwÍ, przedmiot dzia≥ania i sk≥ad osobowy przy uwzglÍdnieniu ß21 ust. 3.
2. Komisje podlegajπ Radzie Miejskiej.
3. W sk≥ad Komisji mogπ wchodziÊ osoby spoza Rady Miejskiej
w liczbie nieprzekraczajπcej po≥owy ich sk≥adu z zastrzeøeniem ß22 ust. 1.

1.

2.

3.

4.
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2) Zarzπd Miejski
Organ Wykonawczy
ß24
Rada Miejska wybiera Zarzπd Miejski w liczbie od 3 do 7 osÛb
spoúrÛd radnych lub spoza sk≥adu Rady w ciπgu 6 miesiÍcy
od daty og≥oszenia wynikÛw wyborÛw przez w≥aúciwy organ
wyborczy.
åcis≥ego okreúlenia liczebnoúci cz≥onkÛw Zarzπdu Miejskiego,
o ktÛrym mowa w ust. 1, dokonuje Rada Miejska na wniosek
Burmistrza w drodze podjÍtej odrÍbnej uchwa≥y.
W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ: Burmistrz, ktÛry jest jednoczeúnie
Przewodniczπcym Zarzπdu, jego ZastÍpca, pe≥niπcy funkcjÍ
ZastÍpcy Przewodniczπcego Zarzπdu oraz cz≥onkowie w
liczbie wynikajπcej z uchwa≥y, o jakiej mowa w ust. 2.
Zarzπd Miejski uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada Miejska
dokona≥a wyboru ca≥ego jego sk≥adu, wynikajπcego z uchwa≥y
o jakiej mowa w ust. 2.

ß25
Rada Miejska moøe poprzedziÊ wybÛr Burmistrza Miasta postÍpowaniem konkursowym.
ß26
1. W konkursie, o ktÛrym mowa w ß25, moøe uczestniczyÊ
Komisja powo≥ana przez radnych, wspomagajπca wy≥onienie
w≥aúciwego kandydata, ktÛrego w nastÍpnej kolejnoúci wybiera Rada Miejska.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada
Miejska w drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
ß27
Wybory na stanowisko Burmistrza Miasta przeprowadza siÍ
przed ustaleniem listy kandydatÛw na pozosta≥e stanowiska w
Zarzπdzie Miejskim.
ß28
1. Burmistrza Miasta wybiera Rada Miejska w g≥osowaniu
tajnym bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu,
okreúlonego w ß12 ust. 1.
2. W przypadku, gdy øaden z kandydatÛw nie uzyska≥ wymaganej iloúci g≥osÛw, wybory sπ powtarzane.
ß29
Po dokonaniu wyboru Burmistrza Miasta przeprowadza siÍ
wybory ZastÍpcy i pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu w drodze
odrÍbnego, tajnego g≥osowania zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w
obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady.

ß22
1. Rada Miejska powo≥uje KomisjÍ Rewizyjnπ, w ktÛrej w sk≥ad
wchodzπ wy≥πcznie radni.
2. Cz≥onkiem Komisji Rewizyjnej nie moøe byÊ Przewodniczπcy
Rady, Wiceprzewodniczπcy Rady oraz cz≥onkowie Zarzπdu
Miejskiego.

ß30
Zarzπd Miejski wykonuje uchwa≥y Rady i realizuje zadania gminy
okreúlone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami
administracji rzπdowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

ß23
Obs≥ugÍ Rady Miejskiej i jej organÛw zapewniajπ pracownicy
UrzÍdu Miejskiego zatrudnieni na stanowisku ds. obs≥ugi Rady.

ß31
1. Zarzπd wykonuje swoje zadania przy pomocy UrzÍdu Miejskiego, ktÛrego kierownikiem jest Burmistrz Miasta.
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2. OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania UrzÍdu Miejskiego
okreúla Regulamin Organizacyjny okreúlony przez RadÍ.
ß32
Do zadaÒ Zarzπdu Miejskiego naleøy w szczegÛlnoúci:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw,
o ktÛrych stanowi Rada Miejska oraz przygotowywanie projektÛw uchwa≥ w tych sprawach,
2) przedk≥adanie wnioskÛw o zwo≥anie sesji Rady,
3) wykonywanie uchwa≥ Rady,
4) okreúlanie sposobu wykonywania uchwa≥,
5) ustalanie planu wykonywania budøetu, informowanie mieszkaÒcÛw Gminy o za≥oøeniach projektu budøetu i wykorzystaniu úrodkÛw budøetowych, kierunkach polityki spo≥eczno-gospodarczej,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) zaciπganie zobowiπzaÒ w celu wykonania uchwa≥ Rady
i swych ustawowych kompetencji do wysokoúci ustalonych
przez RadÍ,
8) podejmowanie uchwa≥ o wydatkach koniecznych, a nieuwzglÍdnionych w budøecie,
9) rozstrzyganie o wystπpieniu na drogÍ sπdowπ w sprawach
zwiπzanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym, o ile
przepisy szczegÛlne nie stanowiπ inaczej,
10)podejmowanie uchwa≥ w przedmiocie zaskarøania do Naczelnego Sπdu Administracyjnego rozstrzygniÍÊ nadzorczych,
dotyczπcych uchwa≥ Zarzπdu,
11)powo≥ywanie komisji przetargowej, dokonujπcej wyboru oferty
w oparciu o ustawÍ o zamÛwieniach publicznych,
12)podejmowanie uchwa≥ w sprawie zatrudniania i zwalniania
kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych,
13)udzielanie pe≥nomocnictw do zarzπdzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielania zgody na dokonywanie przez kierownikÛw tych jednostek czynnoúci przekraczajπcych zakres pe≥nomocnictwa,
14)okreúlanie zakresu spraw, ktÛrych wykonanie Burmistrz Miasta
moøe powierzyÊ ZastÍpcy Burmistrza do wykonywania w
jego imieniu,
15)wykonywanie zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej, wynikajπcych z ustaw i porozumieÒ zawartych przez GminÍ, o ile
z przepisÛw szczegÛlnych nie wynika inaczej,
16)zatwierdzanie czynnoúci Burmistrza Miasta podjÍtych w
trybie art. 32 ust. 1 ustawy o samorzπdzie gminnym.
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o odwo≥anie Zarzπdu Miejskiego, chyba øe po zakoÒczeniu
roku budøetowego Zarzπd zosta≥ odwo≥any z innej przyczyny.
2. Rada Miejska rozpoznaje sprawÍ odwo≥ania Zarzπdu Miejskiego
z przyczyny okreúlonej w ust. 1 na sesji zwo≥anej nie wczeúniej
niø po up≥ywie 14 dni od daty podjÍcia uchwa≥y w sprawie
nieudzielenia absolutorium Zarzπdowi Miejskiemu. Po zapoznaniu siÍ z opiniπ Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania
budøetu Gminy oraz uchwa≥π regionalnej izby obrachunkowej
w sprawie uchwa≥y Rady Miejskiej o nieudzieleniu absolutorium, po wys≥uchaniu wyjaúnieÒ Zarzπdu Miejskiego, Rada
Miejska moøe odwo≥aÊ Zarzπd z zastrzeøeniem ß35 ust. 1.
ß35
1. Rada Miejska moøe odwo≥aÊ Zarzπd Miejski z wyjπtkiem
Burmistrza Miasta z innej przyczyny niø nieudzielenie absolutorium jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4
ustawowego sk≥adu rady, okreúlonego w ß12 ust. 1 statutu
2. Wniosek, o jakim mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu
przez KomisjÍ Rewizyjnπ.
3. Rada Miejska rozpatruje sprawÍ odwo≥ania Zarzπdu z przyczyny okreúlonej w ust. 1 na sesji zwo≥anej nie wczeúniej niø
po up≥ywie 14 dni po sesji, na ktÛrej zosta≥ z≥oøony wniosek
o odwo≥anie Zarzπdu, po wys≥uchaniu wyjaúnieÒ Zarzπdu.
4. Odwo≥anie Zarzπdu nastÍpuje bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady, okreúlonego w ß12 ust. 1 w
g≥osowaniu tajnym.
ß36
1. Rada Miejska moøe odwo≥aÊ Burmistrza wiÍkszoúciπ 2/3
ustawowego sk≥adu okreúlonego w ß12 ust. 1 statutu w
g≥osowaniu tajnym.
2. Odwo≥anie Burmistrza nastÍpuje na pisemny i uzasadniony
wniosek 1/4 ustawowego sk≥adu rady okreúlonego w ß12
ust. 1 statutu.
3. Wniosek, o jakim mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu
przez KomisjÍ Rewizyjnπ.
4. Rada Miejska rozpoznaje sprawÍ odwo≥ania Burmistrza Miasta na sesji zwo≥anej nie wczeúniej niø po up≥ywie 14 dni po
sesji, na ktÛrej zosta≥ z≥oøony wniosek o odwo≥anie Burmistrza, po wys≥uchaniu wyjaúnieÒ Burmistrza.
5. Odwo≥anie Burmistrza Miasta jest rÛwnoznaczne z odwo≥aniem pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu.

ß33
1. Oúwiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarzπdu
mieniem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu Miejskiego lub
jeden cz≥onek Zarzπdu Miejskiego i pe≥nomocnik upowaøniony
przez Zarzπd Miejski z zastrzeøeniem ust. 2-3.
2. Burmistrz Miasta moøe zostaÊ upowaøniony przez Zarzπd
Miejski do sk≥adania jednoosobowo oúwiadczeÒ woli zwiπzanych z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci Gminy.
3. CzynnoúÊ prawna, ktÛra moøe spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych, wymaga dla swojej skutecznoúci
kontrasygnaty Skarbnika Miejskiego lub osoby przez niego
upowaønionej.

ß37
Na uzasadniony wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska moøe
odwo≥aÊ poszczegÛlnych cz≥onkÛw Zarzπdu zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu
Rady w g≥osowaniu tajnym.

ß34
1. Uchwa≥a Rady w sprawie nieudzielenia Zarzπdowi Miejskiemu absolutorium jest rÛwnoznaczna ze z≥oøeniem wniosku

ß39
1. W razie odwo≥ania Zarzπdu Miejskiego w przypadkach okreúlonych w ß34 i 36 Rada Miejska wybiera w ciπgu miesiπca
nowy Zarzπd Miejski na zasadach okreúlonych w ß29.

ß38
Jeøeli wniosek o odwo≥anie Zarzπdu Miejskiego albo Burmistrza
Miasta nie uzyska≥ wymaganej wiÍkszoúci g≥osÛw, kolejny
wniosek o odwo≥anie moøe byÊ z≥oøony nie wczeúniej niø po
up≥ywie 6 miesiÍcy od poprzedniego g≥osowania, z zachowaniem trybu przewidzianego w ß35 oraz w ß36.
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2. Do czasu wyboru nowego Zarzπdu Miejskiego, obowiπzki
Zarzπdu wykonuje dotychczasowy Zarzπd.
ß40
1. W przypadku z≥oøenia rezygnacji z cz≥onkostwa w Zarzπdzie
Miejskim, Rada Miejska podejmuje uchwa≥Í o przyjÍciu
rezygnacji, zwolnieniu z pe≥nienia obowiπzkÛw cz≥onkostwa
Zarzπdu Miejskiego zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, nie pÛüniej
niø w ciπgu jednego miesiπca od z≥oøenia rezygnacji.
2. NiepodjÍcie przez RadÍ Miejskπ uchwa≥y w terminie okreúlonym ust. 1 jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem rezygnacji z up≥ywem ostatniego dnia miesiπca, w ktÛrym powinna byÊ
podjÍta uchwa≥a.
3. W przypadku z≥oøenia rezygnacji przez cz≥onka Zarzπdu Miejskiego, nie bÍdπcego przewodniczπcym, Burmistrz Miasta obowiπzany jest najpÛüniej w ciπgu jednego miesiπca od dnia przyjÍcia rezygnacji lub up≥ywu terminu okreúlonego w ust. 1 przedstawiÊ Radzie kandydaturÍ na wakujπce miejsce w Zarzπdzie.
ß41
Burmistrz organizuje pracÍ Zarzπdu Miejskiego, kieruje bieøπcymi
sprawami Gminy oraz reprezentuje jπ na zewnπtrz.
ß42
1. Majπtek Gminy, s≥uøπcy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspÛlnoty, moøe byÊ zarzπdzany przez jednostki organizacyjne
powo≥ane, o ktÛrych mowa w ß7 ust. 2 statutu.
2. Zasady zarzπdzania, o jakich mowa w ust. 1, okreúla Rada
Miejska w drodze odrÍbnych uchwa≥.
3. Zarzπd Miejski prowadzi rejestry:
1) sk≥adnikÛw mienia komunalnego.
2) podmiotÛw zarzπdzajπcych poszczegÛlnymi sk≥adnikami
tego mienia.
ß43
OrganizacjÍ oraz tryb pracy Zarzπdu Miejskiego okreúla rozdzia≥ IV.

Radni
ß44
1. Radny reprezentuje wyborcÛw, utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zg≥aszane
postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
2. Radny ma prawo wystÍpowania do Rady z interpelacjami
oraz wnioskami, opiniami, zapytaniami.
ß45
1. Radny jest obowiπzany braÊ udzia≥ w pracach Rady i jej
organÛw oraz innych instytucji samorzπdowych, do ktÛrych
zosta≥ wybrany lub desygnowany.
2. Radni majπ obowiπzek utrzymywania sta≥ej wiÍzi z wyborcami przez:
1) informowanie wyborcÛw o stanie gminy,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) propagowanie zamierzeÒ i dokonaÒ Rady,
4) informowanie mieszkaÒcÛw o swojej dzia≥alnoúci w
Radzie,
5) przyjmowanie postulatÛw, wnioskÛw i skarg mieszkaÒcÛw gminy.
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3. Spotkania ze swoimi wyborcami powinni odbywaÊ siÍ nie
rzadziej niø dwa razy w roku.
4. Nie rzadziej niø raz na kwarta≥ radni powinni przyjmowaÊ w
swoich okrÍgach wyborczych w terminie i miejscu podanym
uprzednio do wiadomoúci wyborcÛw.
5. Radni mogπ, stosownie do potrzeb, przyjmowaÊ obywateli
miasta w siedzibie urzÍdu w sprawach dotyczπcych miasta
i jego mieszkaÒcÛw.
6. Radni ponoszπ przed Radπ i wyborcami odpowiedzialnoúÊ za
udzia≥ i wyniki pracy w Radzie.
7. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie mu upomnienia.
8. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 7, podejmuje Rada
Miejska po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ.
9. Radny jest zobowiπzany z≥oøyÊ oúwiadczenie:
1) oúwiadczenie o stanie majπtkowym,
2) oúwiadczenie o dzia≥alnoúci gospodarczej przez ma≥øonka,
3) oúwiadczenie o zamiarze podjÍcia lub zmianie charakteru
prowadzonej dzia≥alnoúci wspÛ≥ma≥øonka.
10. Oúwiadczenie, o ktÛrym mowa w ust. 9 pkt. 1, 2, 3, Radny
sk≥ada Przewodniczπcemu Rady Miejskiej w terminie 30 dni
od dnia objÍcia mandatu. Kolejne oúwiadczenie Radny sk≥ada
co roku do 31 marca wed≥ug stanu na dzieÒ 31 grudnia roku
poprzedniego.
11. W przypadku niez≥oøenia oúwiadczeÒ, o jakich mowa w
ust. 9 niniejszego paragrafu, Przewodniczπcy Rady na sesji
sk≥ada upomnienie radnemu, ktÛry nie wywiπza≥ siÍ z na≥oøonego obowiπzku ustawowego w tym przedmiocie oraz
radnemu nie przys≥uguje dieta do czasu z≥oøenia oúwiadczenia.
12. Podanie nieprawdy o stanie majπtkowym powoduje odpowiedzialnoúÊ karnπ w myúl ß247 kk.
ß46
1. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych. Zakres i cel dzia≥ania
okreúla Regulamin KlubÛw Radnych, uchwalony przez RadÍ.
2. Radny nie moøe prowadziÊ dzia≥alnoúci gospodarczej na
w≥asny rachunek lub z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego, a takøe zarzπdzaÊ takπ dzia≥alnoúciπ
lub byÊ przedstawicielem czy pe≥nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia≥alnoúci.
3. Radny, ktÛry zamierza wykonywaÊ pracÍ na podstawie
umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej albo wykonywaÊ
pracÍ nieobjÍte przepisami o zamÛwieniach publicznych,
obowiπzany jest zasiÍgnπÊ opinii Komisji Rewizyjnej.
ß47
1. Radny korzysta z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiπzanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej
zgody Rady Miejskiej, ktÛrej jest cz≥onkiem.
Rada Miejska odmÛwi zgody na rozwiπzanie stosunku pracy
z radnym, jeøeli podstawπ rozwiπzania sπ zdarzenia zwiπzane
z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowiπzany jest zwolniÊ radnego od pracy zawodowej w celu umoøliwienia wykonywania jego obowiπzkÛw.
4. Radnym przys≥ugujπ diety i zwrot kosztÛw podrÛøy s≥uøbowych na zasadach ustalonych przez RadÍ.
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5. Przepis ust. 4 i 7 stosuje siÍ odpowiednio do cz≥onkÛw
komisji spoza Rady.
6. Termin i miejsce wykonywania zadaÒ oraz miejscowoúÊ rozpoczÍcia i zakoÒczenia podrÛøy s≥uøbowej w stosunku do przewodniczπcego rady okreúla wiceprzewodniczπcy Rady Miejskiej.
7. W przypadku podroøy s≥uøbowej pojazdem samochodowym
nie bÍdπcym w≥asnoúciπ gminy, radnemu przys≥uguje zwrot
kosztÛw przejazdu wed≥ug stawek za jeden kilometr przebiegu
okreúlonych na podstawie rozporzπdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie
warunkÛw ustalania i zasad zwrotu kosztÛw uøywania do
celÛw s≥uøbowych samochodÛw osobowych, motocykli i motorowerÛw nie bÍdπcych w≥asnoúciπ pracodawcy (Dz.U.
Nr 41 poz. 239).

ROZDZIA£ II
Regulamin Rady Miejskiej w Chodzieøy
1. Postanowienia ogÛlne
ß53
Regulamin Rady, zwany dalej ìRegulaminemî, okreúla organizacjÍ
wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady.

ß48
WygaúniÍcie mandatu radnego nastÍpuje na skutek:
1) odmowy z≥oøenia úlubowania,
2) pisemnego zrzeczenia siÍ mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoúci lub braku tego prawa w dniu
wyborÛw,
4) prawomocnego wyroku sπdu, orzeczonego za przestÍpstwo
pope≥nione z winy umyúlnej,
5) úmierci.

Do
1)
2)
3)

1.
2.
3.

4.

Pracownicy samorzπdowi
ß49
Pracownikami samorzπdowymi zatrudnionymi na podstawie
wyboru sπ: Burmistrz Miasta oraz ZastÍpca Burmistrza.
Do wykonywania czynnoúci z zakresu stosunku pracy Burmistrza Miasta w≥aúciwa jest rada.
Rada moøe w drodze odrÍbnej uchwa≥y upowaøniÊ Przewodniczπcego Rady w ca≥oúci lub czÍúci do podejmowania
czynnoúci o jakich mowa w ust. 2.
Do dokonywania czynnoúci z zakresu stosunku pracy dla
ZastÍpcy Burmistrza, w≥aúciwy jest Burmistrz Miasta.

ß50
1. Mianowanie jako forma nawiπzania stosunku pracy z pracownikami UrzÍdu Miejskiego jest stosowana wobec naczelnikÛw wydzia≥Ûw UrzÍdu Miejskiego ewentualnie innych
pracownikÛw mianowanych.
2. Do kompetencji Burmistrza Miasta naleøy prawo mianowania,
zlecenia mianowanym pracownikom samorzπdowym czasowego wykonywania innej pracy niø okreúlona w akcie mianowania oraz czasowe przenoszenie pracownikÛw mianowanych do pracy innej niø wskazana w akcie mianowania
miejscowoúci oraz przenoszenia tych pracownikÛw na inne
stanowiska.
ß51
Powo≥anie, jako forma nawiπzania stosunku pracy z pracownikami UrzÍdu Miejskiego, jest stosowane wobec Sekretarza
i Skarbnika, Kierownika USC i jego ZastÍpcy.
ß52
Inne, niø wymienione w ß49-51, osoby sπ zatrudniane w
UrzÍdzie Miejskim na podstawie umowy o pracÍ.

ß54
Rada dzia≥a na sesjach. Zarzπd Miejski i Komisje Rady dzia≥ajπ
pod kontrolπ Rady, ktÛrej sk≥adajπ opinie, wnioski, plany pracy
oraz roczne sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.

2. Organizacja wewnÍtrzna Rady.
ß55
wewnÍtrznej struktury Rady naleøπ:
Przewodniczπcy oraz dwÛch Wiceprzewodniczπcych,
Komisja Rewizyjna,
Komisje sta≥e,

ß56
Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w statucie,
jest upowaøniony do reprezentowania Rady na zewnπtrz.
ß57
Do obowiπzkÛw Wiceprzewodniczπcego naleøy wykonywanie
zadaÒ, ustalonych przez Przewodniczπcego. W razie wakatu na
stanowisku Przewodniczπcego, a takøe w przypadku koniecznoúci
podjÍcia przez RadÍ niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ
Przewodniczπcego lub wynikajπcego z innych przyczyn braku
moøliwoúci dzia≥ania Przewodniczπcego, jeden z Wiceprzewodniczπcych podejmuje dzia≥ania naleøπce do kompetencji Przewodniczπcego.
ß58
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.

3. Sesje Rady
ß59
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
wszystkie sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w
ustawie o samorzπdzie gminnym oraz innych ustawach,
a takøe w przepisach prawnych wydanych na podstawie
ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach zwiπzanych z realizacjπ kompetencji stanowiπcych i kontrolnych w
formie uchwa≥.
ß60
1. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samo zobowiπzanie siÍ do
okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowiska w okreúlonej
sprawie,
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4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
2. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w regulaminie tryb zg≥aszania
inicjatywy uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß61
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 nieprzewidziane w
planie, ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie
ß62
Na wniosek Zarzπdu lub co najmniej 1/4 ustawowego sk≥adu
Rady, Przewodniczπcy Rady obowiπzany jest zwo≥aÊ sesjÍ Rady
w ciπgu 7 dni od daty z≥oøenia wniosku.

4. Przygotowanie sesji.
ß63
1. Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie projektu porzπdku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia Radnym materia≥Ûw, w tym
projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw projektowanego porzπdku obrad.
ß64
1. Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady lub z jego upowaønienia
ñ jeden z Wiceprzewodniczπcych.
2. Jeúli Wiceprzewodniczπcy Rady nie moøe zwo≥aÊ sesji, jego
obowiπzki przejmuje kolejny Wiceprzewodniczπcy Rady.
3. 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.
4. W zawiadomieniu o sesji naleøy podaÊ projekt porzπdku
obrad oraz za≥πczyÊ projekty uchwa≥ i inne niezbÍdne materia≥y zwiπzane z porzπdkiem obrad.
5. Zawiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji, poúwiÍconej uchwaleniu budøetu, i sprawozdania z wykonania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed sesjπ.
6. W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ust. 4
i 6, 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 przystπpieniem do uchwalania porzπdku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.
ß65
Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy Rady, po zasiÍgniÍciu opinii Przewodniczπcego Zarzπdu, ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.

ß66
1. W sesjach Rady uczestniczπ ñ z g≥osem doradczym ñ osoby
wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu Miejskiego oraz Sekretarz i Skarbnik
Miejski.
2. W sesjach Rady uczestniczπ prezesi spÛ≥ek gminnych, dyrektorzy lub kierownicy jednostek organizacyjnych, podlegajπcych
Radzie Miejskiej oraz naczelnicy wydzia≥Ûw UrzÍdu Miejskiego.
ß67
Zarzπd Miejski obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

5. Obrady
ß68
1. Sesje Rady sπ jawne.
2. JawnoúÊ sesji oznacza, øe podczas obrad, na sali moøe byÊ obecna publicznoúÊ, ktÛra zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
ß69
Jeøeli przedmiotem sesji majπ byÊ sprawy objÍte tajemnicπ
paÒstwowπ lub s≥uøbowπ, zgodnie z treúciπ ustawy o tajemnicy
paÒstwowej i s≥uøbowej, jawnoúÊ sesji lub jej czÍúci zostaje
wy≥πczona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniÍtych, przy
czym osoby zaproszone do udzia≥u w sesji w myúl ß66 ust. 2
Regulaminu Rady mogπ byÊ obecne na sesji.
ß70
1. Sesja odbywa siÍ na jawnym posiedzeniu. 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.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada moøe
postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ
wyczerpania porzπdku obrad, potrzebÍ uzyskania dodatkowych
materia≥Ûw lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska Radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokole.
ß71
Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalonych w
planie pracy lub terminach okreúlanych przez Przewodniczπcego
Rady w porozumieniu z Wiceprzewodniczπcymi.
ß72
Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
ß73
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 lub Radnych,
moøe powo≥aÊ spoúrÛd Radnych Sekretarza obrad i powierzyÊ mu prowadzenie listy mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie wnioskÛw g≥osowania jawnego,
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sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoúci
o podobnym charakterze.
ß74
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: ìOtwieram ... sesjÍ Rady Miejskiej w Chodzieøyî.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad; w przypadku
braku quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß70 ust. 1
Regulaminu.
ß75
1. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady przedstawia Radzie
pod dyskusjÍ projekt porzπdku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe≥nienie bπdü zmianÍ w projekcie porzπdku
obrad moøe wystπpiÊ Radny, a takøe nie bÍdπcy Radnym
cz≥onek Zarzπdu Miejskiego.
3. Przewodniczπcy Rady poddaje pod g≥osowanie przedstawiony
przez siebie projekt porzπdku obrad oraz wnioski, o jakich
mowa w ust. 2.
ß76
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad z poprzedniej sesji,
2) informacjÍ Przewodniczπcego Rady o dzia≥aniach podejmowanych w okresie miÍdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
Miejskiego w okresie miÍdzysesyjnym, zw≥aszcza z wykonania
uchwa≥ Rady,
4) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ i podjÍcie uchwa≥ lub zajÍcie
stanowiska,
5) interpelacje i zapytania Radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone, na ktÛre nie udzielono
odpowiedzi,
7) wolne wnioski i informacje.
ß77
1. Sprawozdanie, o jakim mowa w ß76 pkt 3 sk≥ada Burmistrz
Miasta lub cz≥onek Zarzπdu Miejskiego, wyznaczony przez
Zarzπd Miejski.
2. Sprawozdania Komisji Rady sk≥adajπ Przewodniczπcy Komisji
lub sprawozdawcy wyznaczeni przez KomisjÍ.
3. Przedstawienie projektÛw uchwa≥ Rady Miejskiej, o jakich
mowa w ß76 pkt 4, nastÍpuje przez naczelnikÛw wydzia≥Ûw
UrzÍdu lub osoby upowaønione przez Burmistrza Miasta
ß78
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i Burmistrza
Miasta.
2. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie zapytania i przedstawienie stanu faktycznego.
3. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego Rady, a Przewodniczπcy niezw≥ocznie przekazuje
interpelacje adresatowi.
4. Odpowiedü na interpelacjÍ jest udzielana w formie pisemnej w
terminie 21 dni na rÍce Przewodniczπcego Rady i Radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ. Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe rzeczowo
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osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd wzglÍdnie Burmistrza Miasta.
5. Pracownik urzÍdu, sporzπdzajπcy protokÛ≥ sesji, zg≥oszone
interpelacje, wnioski, opinie, zapytania, uwagi przedstawia
na piúmie nastÍpnego dnia Przewodniczπcemu Rady oraz
Przewodniczπcemu Zarzπdu Miejskiego.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ Radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady
o nakazanie uzupe≥nienia odpowiedzi na najbliøszej sesji.
7. Przewodniczπcy Rady informuje Radnych o z≥oøonych interpelacjach na najbliøszej sesji Rady, w ramach odrÍbnego
punktu porzπdku obrad.
ß79
1. 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.
ß80
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug uchwalonego
porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusjÍ 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
sesji.
5. Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
Radnym.
ß81
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.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania Radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, Przewodniczπcy przywo≥uje Radnego ìdo porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku, moøe odebraÊ
mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady, zaproszonych na sesjÍ, i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu, Przewodniczπcy moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniem zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß82
Na wniosek Radnego, Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protoko≥u sesji wystπpienie Radnego, zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
ß83
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie
wnioskÛw natury formalnej, a w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
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1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porzπdku obrad,
3) ograniczenia czasu wystπpieÒ dyskutantÛw,
4) zamkniÍcia listy mÛwcÛw i 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 poddaje pod dyskusjÍ, po
czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.
ß84
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje z zastrzeøeniem obecnoúci
zainteresowanego. W wyjπtkowych sytuacjach Rada Miejska
moøe postanowiÊ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß85
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw, Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu
umoøliwienia w≥aúciwej komisji lub Zarzπdowi Miejskiemu
ustosunkowania siÍ do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli zaistnieje taka koniecznoúÊ ñ przygotowania
poprawek w rozpatrywanym momencie.
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.
ß86
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy
sesjÍ wypowiadajπc formu≥Í: ìZamykam ... sesjÍ Rady Miejskiej w Chodzieøyî.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zamkniÍcia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß87
1. Rada Miejska jest zwiπzana uchwa≥π z chwilπ jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtych uchwa≥ moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na
nastÍpnej sesji.
ß88
Do wszystkich osÛb pozostajπcych na miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia, majπ zastosowanie przepisy porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrych sesja siÍ odbywa.
ß89
1. Pracownik UrzÍdu Miejskiego, wyznaczony do obs≥ugi Rady
Miejskiej w Chodzieøy lub wyznaczony przez Burmistrza
Miasta, sporzπdza protokÛ≥ z kaødej sesji Rady.
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2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
pracownik UrzÍdu, o jakim mowa w ß89 ust. 1, przechowuje
3 miesiπce liczone od daty podjÍcia uchwa≥y.
ß90
1. ProtokÛ≥ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaÊ przebieg
sesji.
2. ProtokÛ≥ z sesji Rady 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 przyczyny nieobecnoúci,
4) odnotowanie przyjÍcia protoko≥u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony 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, ìwstrzymujÍ siÍî,
8) podpis Przewodniczπcego i osoby sporzπdzajπcej protokÛ≥.
ß91
1. W trakcie obrad 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 bÍdzie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada Miejska moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protoko≥u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
ß92
1. Protoko≥y numeruje siÍ kolejnymi cyframi rzymskimi, odpowiadajπcymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
2. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz
odrÍbnπ listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez
RadÍ uchwa≥, z≥oøone na piúmie wnioski, nie wyg≥oszone
przez Radnych, usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne dokumenty, z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego
Rady.
3. Odpis protoko≥u z sesji rady wraz z uchwa≥ami sesji Przewodniczπcy Rady dorÍcza Burmistrzowi Miasta najpÛüniej w
ciπgu 4 dni od dnia zakoÒczenia sesji.
4. Wyciπgi z protoko≥u z sesji Rady oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy Rady przekazuje takøe tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw tych wynikajπcych.
ß93
1. ProtokÛ≥ sesji wyk≥ada siÍ do publicznego wglπdu w siedzibie
UrzÍdu Miejskiego oraz na nastÍpnej sesji.
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2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy tych sesji, ktÛre odby≥y siÍ
przy drzwiach zamkniÍtych.
ß94
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wys≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw oraz przesy≥anie uchwa≥ rady, dotyczπcych
przedmiotowo poszczegÛlnych jednostek organizacyjnych
itp.), sprawuje pracownik UrzÍdu Miejskiego, wyznaczony
przez Burmistrza do obs≥ugi Rady.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1, podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu Rady, ktÛry sygnalizuje
nieprawid≥owoúci w wykonywaniu przez niego obowiπzku
Burmistrzowi Miasta Chodzieøy.

6. Uchwa≥y
ß95
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß59, oraz deklaracje, oúwiadczenia
i apele, sπ sporzπdzane w formie odrÍbnych dokumentÛw.
ß96
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiadajπ komisje Rady oraz
Zarzπd Miejski, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
a) data i tytu≥ uchwa≥y,
b) podstawÍ prawnπ,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥,
e) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y
i z≥oøenie sprawozdania po jej wykonaniu,
f) ustalenie terminu wejúcia w øycia uchwa≥y lub jej czas
obowiπzywania,
3. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do zgodnoúci z prawem
przez RadcÍ Prawnego UrzÍdu Miejskiego albo innego prawnika upowaønionego przez Burmistrza Miasta.
ß97
Uchwa≥y Rady Miejskiej powinny byÊ redagowane w sposÛb
zwiÍz≥y, syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ w ich podstawowym
znaczeniu.
ß98
Uchwa≥y rady podpisuje Przewodniczπcy Rady.
ß99
W przypadku nieobecnoúci na Sesji rady Przewodniczπcego
Rady, uchwa≥y podpisuje jeden z wiceprzewodniczπcych, ktÛry
prowadzi≥ obrady.
ß100
Uchwa≥y numeruje siÍ, uwzglÍdniajπc numer sesji (cyframi
rzymskimi), kolejny numer uchwa≥y (cyframi arabskimi) i rok
podjÍcia uchwa≥y.
ß101
1. Pracownik urzÍdu, ktÛry obs≥uguje RadÍ, ewidencjonuje
orygina≥y uchwa≥ w rejestrze uchwa≥ i przechowuje je wraz
z innymi protoko≥ami sesji Rady, a odpisy uchwa≥ przekazuje
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w≥aúciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoúci ñ
zaleønie od ich treúci.
2. Urzπd Miejski prowadzi zbiÛr przepisÛw gminnych, dostÍpny
do powszechnego wglπdu w jego siedzibie.
ß102
Burmistrz Miasta przedk≥ada Wojewodzie uchwa≥y Rady w ciπgu
7 dni od daty podjÍcia.
ß103
Burmistrz Miasta przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
a) uchwa≥Í budøetowπ,
b) uchwa≥Í w sprawie absolutorium,
c) inne uchwa≥y objÍte zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

7. Tryb g≥osowania
ß104
W g≥osowaniu mogπ braÊ udzia≥ wy≥πcznie Radni.
ß105
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ poprzez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne zarzπdza i przeprowadza Przewodniczπcy
Rady, ktÛry sumuje g≥osy ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπce siÍî,
nastÍpnie porÛwnuje je z listπ Radnych obecnych na sesji.
Wyniki g≥osowania sπ odnotowywane w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g≥osÛw Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ
radnych lub sekretarza obrad.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza Przewodniczπcy Rady.
ß106
1. G≥osowanie tajne stosuje siÍ w przypadkach okreúlonych
ustawowo.
2. 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 wybranym spoúrÛd siebie Przewodniczπcym Komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania,
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je, wyczytujπc
kolejno Radnych obecnych na sesji.
4. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø Radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g≥osÛw, Przewodniczπcy Komisji Skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
6. ZapieczÍtowane karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ g≥osowania stanowiπ za≥πcznik do protoko≥u obrad sesji.
ß107
1. Przewodniczπcy Rady, przed podaniem 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 Rady poddaje pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, jeøeli moøe to wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami.
Ewentualny spÛr co do tego, ktÛry z wnioskÛw jest najdalej
idπcy, rozstrzyga Przewodniczπcy Rady.
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3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, Przewodniczπcy Rady przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje kaødego z nich, czy zgadza siÍ kandydowaÊ i dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej, poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw i zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
ß108
1. Jeøeli oprÛcz wnioskÛw o podjÍcie uchwa≥y w danej sprawie
zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku,
Rada Miejska g≥osuje w pierwszej kolejnoúci nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku 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 moøna w pierwszej kolejnoúci poddaÊ 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 ñ 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
ß105 ust. 2.
5. Przewodniczπcy Rady moøe zarzπdziÊ g≥osowanie ≥πcznie
nad grupπ poprawek do projektu uchwa≥y.
6. W ostatniej kolejnoúci zarzπdza siÍ g≥osowanie za przyjÍciem
uchwa≥y w ca≥oúci, ze zmianami wynikajπcymi z poprawek,
wniesionych do projektu uchwa≥y.
7. Przewodniczπcy Rady moøe odroczyÊ g≥osowanie, o jaki
mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.
8. Postanowienia ust. 1 ñ 7 stosuje siÍ odpowiednio w przypadku
g≥osowania nad zmianπ uchwa≥y.
ß109
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 niewaønych i wstrzymujπcych siÍ nie dolicza do øadnej z grup g≥osujπcych ìzaî czy
ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z wielu moøliwoúci
przechodzi wniosek lub kandydatura, na ktÛrπ oddano liczbÍ
g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na pozosta≥e.
ß110
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, tzn. przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oraz g≥osowanie wiÍkszoúciπ 2/3 ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem, przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady,
a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.

Poz. 30

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 jeden wiÍcej od
liczby pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.

8. Komisje Rady
ß111
1. Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych Komisji sta≥ych i zakres zadaÒ Komisji doraünych okreúla Rada Miejska w
odrÍbnych uchwa≥ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady,
ktÛrej cel i zakres dzia≥ania opisany jest w rozdziale III.
ß112
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy,
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada Miejska moøe zaleciÊ Komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
ß113
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenie.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi Komisjami innych Rad Gmin, zw≥aszcza sπsiadujπcych,
a nadto z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia≥alnoúci.
ß114
1. Komisje uchwalajπ opinie wraz z wnioskami i przedk≥adajπ
je Radzie.
2. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub
Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ Komisji Rady,
mogπ zwo≥aÊ posiedzenie Komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie
sprawozdania z posiedzenia.
ß115
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczπcy Komisji lub ZastÍpca
Przewodniczπcego Komisji, wybrany przez cz≥onkÛw danej
Komisji spoúrÛd Rady, z zastrzeøeniem ß115 ust. 2
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Miejska na
wniosek tej Komisji, zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej.
3. Radny moøe byÊ Przewodniczπcym lub ZastÍpcπ Przewodniczπcego tylko jednej Komisji sta≥ej.
ß116
Za udzia≥ w posiedzeniach Komisji cz≥onkom Komisji sta≥ych
i doraünych przys≥ugujπ diety z zastrzeøeniem ß47 ust. 4 i 5
i ß117 ust. 1 okreúlone odrÍbnπ uchwa≥π Rady Miejskiej, oraz
zwrot kosztÛw podrÛøy
ß117
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach, w ktÛrych dla ich prawomocnoúci winna uczestniczyÊ co najmniej po≥owa Komisji.
2. Komisje przedk≥adajπ Radzie Miejskiej szczegÛ≥owy plan
pracy oraz sprawozdania z dzia≥alnoúci.
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ß118
1. Przewodniczπcy Komisji sta≥ych co najmniej raz w roku
przedstawiajπ na sesji Rady sprawozdania z dzia≥alnoúci
Komisji.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych
Komisji i zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.
ß119
1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej
po≥owy sk≥adu Komisji.
2. W przypadku rÛwnej iloúci g≥osÛw ìzaî i ìprzeciwî, decyduje
g≥os Przewodniczπcego Komisji.

9. Absolutorium
ß120
Sprawozdanie z wykonania budøetu, ≥πcznie ze sprawozdaniami
gminnych jednostek, Zarzπd przedk≥ada Komisji Rewizyjnej do
zaopiniowania najpÛüniej do dnia 31 marca roku nastÍpujπcego
po roku budøetowym, ktÛrego dotyczy sprawozdanie Zarzπdu.

ß126
1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chodzieøy jest
sta≥π komisjπ, powo≥ywanπ w celu kontrolowania dzia≥alnoúci
Zarzπdu Miejskiego w Chodzieøy oraz komunalnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia≥aÒ kontrolnych jest dostarczenie Radzie Miejskiej
informacji niezbÍdnych dla oceny dzia≥alnoúci Zarzπdu Miejskiego i komunalnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia≥alnoúci kontrolowanych
jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady Miejskiej materia≥y
z kontroli dzia≥alnoúci Zarzπdu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Rady Miejskiej, dokonywanych przez inne podmioty. Powyøsze dotyczy takøe materia≥Ûw z kontroli zewnÍtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach okreúlonych w ustawach i w niniejszym regulaminie.

1.
10. WspÛlne sesje z Radnymi innych Gmin
ß121
1. Rada Miejska moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z innymi Radami
Gmin, w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich
wspÛlnych spraw.
2. WspÛlnπ sesjÍ organizujπ Przewodniczπcy Rad zainteresowanych Gmin.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy zainteresowanych Gmin.
ß122
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
Gminy, chyba øe Radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji
postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
Regulaminem, uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

11. Postanowienia koÒcowe
ß123
Przewodniczπcy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieÒ
regulaminu.
ß124
Jeøeli z przepisÛw szczegÛlnych nie wynika nic innego, miejscowo
przyjÍtym sposobem publikowania przepisÛw gminnych jest
prasa lokalna.

ROZDZIA£ III
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
I. Postanowienia ogÛlne
ß125
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieøy zwany
dalej ìRegulaminemî okreúla zasady i tryb dzia≥ania Komisji
Rewizyjnej Rady, zwany dalej ìKomisjπî.
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2.
3.

4.

5.

2. Sk≥ad komisji Rewizyjnej
ß127
Komisja sk≥ada siÍ z Przewodniczπcego, ZastÍpcy Przewodniczπcego oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw w liczbie 2, wybieranych wy≥πcznie spoúrÛd radnych uchwa≥π Rady Miejskiej,
podejmowanπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co
najmniej po≥owy sk≥adu Rady Miejskiej.
Odwo≥anie cz≥onkÛw komisji nastÍpuje na zasadach okreúlonych w ust. 5. niniejszego paragrafu.
W sk≥ad Komisji nie mogπ byÊ powo≥ywani radni pe≥niπcy
funkcje Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcego Rady
Miejskiej oraz radni bÍdπcy cz≥onkami Zarzπdu Miejskiego.
W sk≥ad Komisji nie mogπ wchodziÊ radni zatrudnieni w
ramach stosunku pracy w komunalnych jednostkach Organizacyjnych.
Mandat cz≥onka Komisji wygasa w przypadku wygaúniÍcia
mandatu radnego, wyboru cz≥onka Komisji na Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego Rady Miejskiej oraz w
przypadku wyboru w sk≥ad Zarzπdu Miejskiego.

ß128
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje jej pracÍ i prowadzi
obrady. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego Komisji,
jego zadanie wykonuje zastÍpca Przewodniczπcego Komisji.
ß129
1. Cz≥onkowie Komisji podlegajπ wy≥πczeniu od udzia≥u w
dzia≥aniach komisji w sprawach, w ktÛrych moøe powstaÊ
podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawach wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie Przewodniczπcy Komisji.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji decyduje Rada
Miejska.
4. Wy≥πczony cz≥onek komisji moøe odwo≥aÊ siÍ od decyzji
o wy≥πczeniu pismem do Rady Miejskiej w terminie 7 dni od
daty powziÍcia wiadomoúci o tej decyzji.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje siÍ
odpowiednie przepisy art. 24 Kodeksu PostÍpowania Administracyjnego.
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3. Zadania kontrolne
ß130
1. Komisja kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Rady Miejskiej, nie posiadajπcych osobowoúci prawnej, pod wzglÍdem:
1) legalnoúci
2) gospodarnoúci
3) rzetelnoúci
4) celowoúci.
2. Komisja kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu Miejskiego i jednostki
organizacyjne Rady Miejskiej pod wzglÍdem prowadzenia
prawid≥owej gospodarki finansowej i wykonania budøetu.
ß131
Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady
Miejskiej w zakresie i formach wskazanych w uchwa≥ach Rady.

dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych i problemowych, jak i sprawdzajπcych.
ß136
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w
zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw, zebranych
w toku postÍpowania kontrolowanego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystywane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystywane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolowanych.

ß132
Komisja 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 jednostki.

1.

ß133
1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie
ustalonym w planie pracy Komisji, zatwierdzonym przez
RadÍ Miejskπ.
2. Rada Miejska moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej, nieobjÍtej zatwierdzonym
planem pracy Komisji.
3. Komisja moøe przeprowadziÊ kontrole problemowe i sprawdzajπce takøe wÛwczas gdy nie sπ one objÍte zatwierdzonym
planem pracy Komisji.

5.

2.

3.
4.

6.

ß134
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 21 dni
roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzajπce ñ d≥uøej niø
14 dni roboczych.
ß135
1. Kontroli komisji nie podlegajπ zamierzenia, koncepcje przed
ich zrealizowaniem, a w szczegÛlnoúci dotyczy to projektÛw,
jeszcze nie, zatwierdzonych przez kompetentne podmioty.
2. Rada Miejska moøe nakazaÊ Komisji nierozpoczynanie kontroli, a takøe przerwanie kontroli prowadzonej przez KomisjÍ.
Powyøsze dotyczy takøe wykonywania poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada Miejska moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie
zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa≥y Rady Miejskiej, o ktÛrych mowa w ust. 2-3, wykonywane sπ niezw≥ocznie.
5. Komisja jest obowiπzana do przeprowadzenia kontroli w
kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez RadÍ Miejskπ,
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7.

8.

4. Tryb Kontroli
ß137
Kontroli kompleksowych dokonujπ w imieniu Komisji zespo≥y
kontrolne sk≥adajπce siÍ co najmniej z 2 cz≥onkÛw Komisji.
Przewodniczπcy Komisji wyznacza na piúmie kierownika
zespo≥u kontrolnego, ktÛry dokonuje podzia≥u czynnoúci
pomiÍdzy kontrolujπcych.
Kontrole problemowe i sprawdzajπce mogπ byÊ przeprowadzane przez zespÛ≥ liczπcy nie mniej niø 3 cz≥onkÛw Komisji.
Kontrole (z zastrzeøeniem ust. 6) niniejszego paragrafu przeprowadzane sπ na podstawie pisemnego upowaønienia,
wydanego przez Przewodniczπcego komisji, okreúlajπcego
kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz sk≥ad osobowy.
Kontrolujπcy obowiπzany jest przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienie, o ktÛrym mowa w ust. 4, oraz dowÛd osobisty.
W przypadkach nie cierpiπcych zw≥oki, kaødy z cz≥onkÛw
Komisji moøe przystπpiÊ do kontroli problemowej bez wczeúniejszego upowaønienia, o ktÛrym mowa w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu, jeøeli sπ to przypadki nie cierpiπce
zw≥oki lub sytuacje, w ktÛrych cz≥onek Komisji poweümie
uzasadnione podejrzenia 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 powstania
znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
Za znaczne straty materialne przyjmuje siÍ straty rÛwnowaøne
lub wiÍksze od najniøszego wynagrodzenia za pracÍ pracownikÛw, og≥aszane w rozporzπdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo≥ecznej.
W przypadku podjÍcia dzia≥aÒ kontrolnych, o ktÛrych mowa
w ust. 6, kontrolujπcy obowiπzany jest zwrÛciÊ siÍ z ñ w
najkrÛtszym terminie ñ do Przewodniczπcego o wyraøenie
zgody na ich kontynuowanie.
W przypadku nie zwrÛcenia siÍ o wyraøenie 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.

ß138
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Burmistrza
Miasta, wskazujπc dowody uzasadniajπce kontrolÍ.
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2. Jeøeli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontrolujπcy zawiadamia o tym Przewodniczπcego Rady.
ß139
1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiπzany jest zapewniÊ
warunki i úrodki, niezbÍdne dla prawid≥owego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w
szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umoøliwienia kontrolujπcym wstÍpu do obiektÛw i pomieszczeÒ kontrolowanej jednostki.
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, nie okreúlonych w ust. 3.
5. Zasady udostÍpnienia wiadomoúci, stanowiπcych tajemnicÍ
paÒstwowπ lub s≥uøbowπ, regulujπ powszechnie obowiπzujπce przepisy prawa.
ß140
Obowiπzki, przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi
kontrolowanego podmiotu, mogπ byÊ wykonywane za poúrednictwem podleg≥ych mu pracownikÛw.
ß141
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w
dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

5. Protoko≥y kontroli
ß142
Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie
7 dni od daty jej zakoÒczenia protokÛ≥ pokontrolny obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolowanego,
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objÍtego
kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzone nieprawid≥owoúci
w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkÍ o odmowie podpisania
protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy,
9) protokÛ≥ pokontrolny moøe zawieraÊ takøe wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniÍcia stwierdzonych nieprawid≥owoúci.
ß143
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu lub czÍúci kontrolujπcych; osoby
te sπ obowiπzane do z≥oøenia w terminie 3 dni od daty
odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia jej przyczyn.
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2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1, sk≥ada siÍ na rÍce
przewodniczπcego komisji. Jeøeli podpisania protoko≥u odmÛwi≥
Przewodniczπcy Komisji, sk≥ada on ñ na zasadach wyøej podanych ñ wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego Rady Miejskiej.
ß144
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego 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.
ß145
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w czterech egzemplarzach,
ktÛre w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u otrzymujπ:
Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji, kierownik kontrolowanego podmiotu i Zarzπd Miejski.

6. Zadania opiniodawcze
ß146
1. Komisja opiniuje wykonanie budøetu Miejskiego i przedk≥ada
sprawozdanie Zarzπdu Miejskiego z wykonania budøetu wraz
z w≥asnπ opiniπ do dnia 30 marca roku po up≥ywie roku
budøetowego, ktÛrego dotyczy sprawozdanie Zarzπdu i wystÍpuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium Zarzπdowi Miejskiemu z tego
tytu≥u.
2. Przed wystπpieniem z wnioskiem, o ktÛrym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Komisja wystÍpuje do Regionalnej
Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.
ß147
1. Komisja opiniuje na piúmie zamiar powierzenia Radnemu
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy
agencyjnej, udzielenia radnemu zamÛwienia publicznego w
zakresie nie objÍtym przepisami o zamÛwieniach publicznych.
2. Przewodniczπcy Komisji przedk≥ada opinie w sprawach,
o ktÛrych mowa w ust. 1, na rÍce Przewodniczπcego Rady
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej proúby
o opiniÍ od organu Rady Miejskiej.
ß148
1. Komisja opiniuje na piúmie wniosek o odwo≥anie Zarzπdu
Miejskiego z wyjπtkiem Burmistrza Miasta oraz wniosek
o odwo≥anie Burmistrza.
2. Przewodniczπcy Komisji przedk≥ada opinie, o ktÛrych mowa
w ust. 1, na rÍce Przewodniczπcego Rady w terminie 7 dni
od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
ß149
Komisja wydaje takøe opinie w sprawach okreúlonych w uchwa≥ach Rady.
7. Plan pracy i sprawozdania komisji
ß150
1. Komisja przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w
terminie do dnia 15 stycznia kaødego roku.
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2. Plan przed≥oøony Radzie Miejskiej musi zawieraÊ co najmniej:
1) termin odbywania posiedzeÒ.
2) terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli kompleksowej,
3. Rada Miejska moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ planu pracy
Komisji. Komisja moøe przystπpiÊ do wykonywania kontroli
kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czÍúci.
ß151
1. Komisja sk≥ada Radzie ñ w terminie do dnia 30 stycznia
kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci w
roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w
toku kontroli,
3) wykaz dzia≥aÒ podjÍtych przez komisjÍ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz
z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tych kontroli,
5) ocenÍ wykonania budøetu Miejskiego za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium,
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja 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.
7.

8. Posiedzenie Komisji
ß152
Komisja obraduje na posiedzeniach, zwo≥anych przez Przewodniczπcego Komisji, zgodnie z planem pracy Komisji oraz
w miarÍ potrzeb.
Przewodniczπcy Komisji zwo≥uje posiedzenia Komisji, ktÛre
nie sπ objÍte planem pracy Komisji ñ w formie pisemnej.
Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji, a takøe na
pisemny wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady,
2) nie mniej niø 7 radnych,
3) nie mniej niø 2 cz≥onkÛw Komisji.
Przewodniczπcy Rady Miejskiej oraz radni, sk≥adajπcy wniosek
w sprawie zwo≥ania posiedzenia Komisji, obowiπzani sπ
wskazaÊ we wniosku przyczynÍ jego z≥oøenia.
Przewodniczπcy Komisji moøe zaprosiÊ na posiedzenie Komisji:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji w charakterze
bieg≥ych lub ekspertÛw lub jako strony,
W posiedzeniach Komisji mogπ uczestniczyÊ tylko jej cz≥onkowie oraz osoby zaproszone przez Przewodniczπcego Komisji.
Z posiedzenia Komisji naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥, ktÛry
winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw Komisji
uczestniczπcych w posiedzeniu.

ß153
1. Uchwa≥y Komisji zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w
obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji.
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2. Komisja podejmuje uchwa≥y w g≥osowaniu jawnym, chyba
øe cz≥onkowie Komisji w danej sprawie postanowiπ inaczej.

9. Postanowienia ogÛlne
ß154
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji zapewnia Burmistrz.
ß155
1. Komisja moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz osÛb
posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym z przedmiotem dzia≥ania Komisji.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych wymaga
zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty wynagrodzenia
ze úrodkÛw komunalnych, Przewodniczπcy Komisji przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady celem podjÍcia uchwa≥y
zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce mieniem komunalnym
do zawarcia stosownej umowy w imieniu Rady Miejskiej.
ß156
1. Komisja moøe na zlecenie Rady lub teø po podjÍciu 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 przez
cz≥onkÛw Komisji i radnych ñ cz≥onkÛw innych Komisji Rady.
3. Przewodniczπcy Komisji 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
przeprowadzanej przez KomisjÍ, stosuje siÍ odpowiednie
przepisy niniejszego regulaminu.
ß157
Komisja moøe wystπpiÊ do organÛw Rady Miejskiej w sprawie
wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy kontroli.

ROZDZIA£ IV
Regulamin Zarzπdu Miejskiego w Chodzieøy
ß158
Regulamin Zarzπdu okreúla organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb
pracy Zarzπdu w tym zasady wykonywania uchwa≥ Rady oraz
podejmowania uchwa≥ przez Zarzπd.
ß159
1. Zarzπd jako organ wykonawczy Rady Miejskiej dzia≥a z zachowaniem zasady kolegialnoúci.
2. Ograniczenie kolegialnoúci w dzia≥aniach Zarzπdu dopuszczalne jest jedynie w przypadkach okreúlonych w ustawach.
ß160
W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) Burmistrz, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym Zarzπdu,
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2) ZastÍpca Burmistrza Miasta, ktÛry jest jednoczeúnie zastÍpcπ
przewodniczπcego Zarzπdu Miejskiego,
3) Cz≥onkowie w liczbie wynikajπcej z uchwa≥y Rady Miejskiej,
o jakiej mowa w ß24 ust. niniejszego Statutu.
ß161
Cz≥onkostwa w Zarzπdzie nie moøna ≥πczyÊ:
1) z zatrudnieniem w administracji rzπdowej, samorzπdowej,
o ile ustawy nie stanowiπ inaczej
2) z pe≥nieniem funkcji Przewodniczπcego bπdü Wiceprzewodniczπcego Rady Miejskiej,
3) cz≥onkostwem w Komisji Rewizyjnej.
ß162
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) okreúlenia czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu,
3) dostarczanie cz≥onkom zarzπdu materia≥Ûw dotyczπcych
porzπdku obrad,
4) zapewnienie obs≥ugi kancelaryjno ñ biurowej posiedzeÒ
Zarzπdu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych osÛb do zreferowania spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalenie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) przygotowanie 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 inaczej.
ß163
Do obowiπzkÛw ZastÍpcy Przewodniczπcego Zarzπdu naleøy
podejmowanie czynnoúci okreúlonych na podstawie pisemnego
upowaønienia, udzielonego przez Przewodniczπcego Zarzπdu.
ß164
Przewodniczπcy Zarzπdu okreúla na piúmie szczegÛ≥owy zakres
dzia≥aÒ ZastÍpcy oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu,
ß165
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
przygotowywanie siÍ do posiedzeÒ Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπca z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
podejmowanie uchwa≥ w sprawie sk≥adania oúwiadczeÒ
woli w imieniu Gminy Miejskiej,
5) realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.
2. Do zadaÒ Zarzπdu naleøy:
1. Do
1)
2)
3)
4)
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1) Przygotowanie wszelkich spraw, o ktÛrych stanowi Rada
Miejska, w tym projektÛw uchwa≥ Rady,
2) okreúlenie sposobu wykonywania uchwa≥,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przestrzeganie procedur uchwalania budøetu i wprowadzanie zmian do budøetu,
5) przygotowanie projektu budøetu i przedstawianie go
wraz z informacjπ o stanie mienia komunalnego Radzie
Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie
do 15 listopada roku poprzedzajπcego rok budøetowy,
6) wykonanie budøetu
7) zatrudnienie i zwalnianie kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych,
8) wykonywanie zadaÒ zleconych z zakresu administracji
rzπdowej,
9) wystÍpowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Miejskiego,
10)wykonywanie zwyk≥ego zarzπdu majπtkiem, zaciπganie
zobowiπzaÒ w zakresie podejmowania inwestycji i remontÛw, zaciπganie poøyczek krÛtkoterminowych do
≥πcznej wysokoúci ustalonej przez RadÍ,
11)zbywanie, nabywanie i wykup obligacji wg zasad okreúlonych przez RadÍ,
12)wnoszenie, cofanie, zbywanie udzia≥Ûw i akcji wg zasad
okreúlonych przez RadÍ,
13)zaciπganie zobowiπzaÒ do wysokoúci ustalonej przez
RadÍ Miejskπ,
14)kontrolowanie przeprowadzanych przetargÛw publicznych, og≥oszonych przez urzπd i jednostek organizacyjnych nie posiadajπcych osobowoúci prawnych,
15)udzielanie pe≥nomocnictw kierownikom miejskim jednostek organizacyjnych nie posiadajπcy osobowoúci prawnej
oraz wyraøania na wykonywanie czynnoúci przekraczajπcych zakres tego pe≥nomocnictwa,
16)przyjmowanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci jednostek organizacyjnych podporzπdkowanych Radzie Miejskiej w przedmiocie realizacji zaplanowanych zadaÒ w roku,
17)sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu miasta w zakresie
zarzπdu mienia,
18)udzielanie Burmistrzowi upowaønienia do sk≥adania jednoosobowo oúwiadczeÒ woli zwiπzanych z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci,
19)czuwanie nad prawid≥owym prowadzeniem gospodarki
finansowej miasta i jednostek organizacyjnych podporzπdkowanych Radzie,
20)odpowiedzialnoúÊ za prawid≥owe wykonywanie budøetu,
21)informowanie mieszkaÒcÛw miasta o za≥oøeniach projektu
budøetu i kierunkach polityki spo≥ecznej i gospodarczej
oraz wykorzystania úrodkÛw budøetu,
22)podejmowanie uchwa≥ o zaskarøeniu do Sπdu Administracyjnego rozstrzygniÍÊ wskazanych w art. 91 ust. 3
ustawy o samorzπdzie gminnym,
23)decydowanie o wszczÍciu lub rezygnacji ze sporu sπdowego
oraz ustalenie ugody w sprawach prywatno-prawnych,
24)wydawanie w przypadkach nie cierpiπcych zw≥oki przepisÛw porzπdkowych w formie zarzπdzenia, zarzπdzenia
podlegajπ zatwierdzeniu na najbliøszej sesji Rady,
25)wykonywanie innych zadaÒ, wynikajπcych dla Zarzπdu
z obowiπzujπcych aktÛw prawnych,
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ß166
1. Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach zwo≥anych w miarÍ potrzeb jednak nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.
2. W sprawach nie cierpiπcych zw≥oki zwiπzanych z bezpoúrednim zagroøeniem interesu publicznego, Burmistrz Miasta
podejmuje czynnoúci naleøπce do kompetencji Zarzπdu.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisÛw
gminnych w formie zarzπdzeÒ porzπdkowych.
4. Czynnoúci podjÍte w trybie okreúlonym w ust. 2 wymagajπ
zatwierdzenia na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß167
1. Przewodniczπcy Zarzπdu oraz jego ZastÍpca i cz≥onkowie
Zarzπdu mogπ zostaÊ indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π
Zarzπdu do podejmowania w imieniu Zarzπdu okreúlonych
czynnoúci leøπcych w zakresie prawem okreúlonych do
zadaÒ Zarzπdu, z wy≥πczeniem czynnoúci do podejmowania
rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1, przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdania z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß168
Sekretarz Miasta i Skarbnik Miejski biorπ udzia≥ w pracach
Zarzπdu bez prawa g≥osowania.
ß169
Posiedzenie Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom
Przewodniczπcy Zarzπdu lub jego ZastÍpca.
ß170
O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw na
jeden dzieÒ przed terminem posiedzenia za pomocπ pism lub
innych skutecznych sposobÛw.
ß171
1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarzπdu zawiera informacjÍ
o czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
2. W razie niedotrzymania terminu, o ktÛrym mowa w ß170,
Zarzπd moøe podjπÊ decyzjÍ o odroczeniu posiedzenia i wyznaczyÊ nowy termin jego odbycia. Wniosek o odroczenie
posiedzenia moøe byÊ z≥oøony przez cz≥onka Zarzπdu tylko
na poczπtku posiedzenia, przed przystπpieniem do zatwierdzenia porzπdku obrad.
3. Zarzπd moøe ustaliÊ sta≥e terminy posiedzeÒ, na ktÛre cz≥onkowie przybywajπ bez odrÍbnego zawiadomienia.
ß172
1. W posiedzeniach Zarzπdu uczestniczπ
1) burmistrz Miasta jako Przewodniczπcy Zarzπdu,
2) zastÍpca Burmistrza, jako ZastÍpca Przewodniczπcego
Zarzπdu,
3) Pozostali Cz≥onkowie Zarzπdu,
4) Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny UrzÍdu Miejskiego,
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2) inni pracownicy UrzÍdu Miejskiego w≥aúciwi ze wzglÍdu
na przedmiot obrad, kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych w≥aúciwi ze wzglÍdu na przedmiot obrad.
3. Do udzia≥u w posiedzeniu Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, ktÛrych doúwiadczenia i wiedza
fachowa umoøliwia cz≥onkom Zarzπdu podejmowanie decyzji
z pe≥nym rozeznaniem zagadnienia.
ß173
1. Po stwierdzeniu prawomocnoúci obrad, Przewodniczπcy Zarzπdu przedstawia projekt porzπdku posiedzenia Zarzπdu do
akceptacji.
2. Z wnioskiem o uzupe≥nienie, bπdü zmianÍ w projekcie obrad
moøe wystπpiÊ cz≥onek Zarzπdu.
3. Po wykonaniu czynnoúci wskazanych w ust. 1, 2 Zarzπd
zatwierdza porzπdek obrad.
4. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
5. Przewodniczπcy obrad prowadzi posiedzenie Zarzπdu wed≥ug ustalonego porzπdku obrad, otwierajπc i zamykajπc
dyskusjÍ nad kaødym z punktÛw. W uzasadnionych przypadkach moøe dokonaÊ zmian w kolejnoúci realizacji poszczegÛlnych punktÛw porzπdku obrad.
6. Przewodniczπcy udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ,
moøe rÛwnieø w uzasadnionych przypadkach udzieliÊ g≥osu
poza kolejnoúciπ.
7. Przewodniczπcy Zarzπdu, lub w przypadku jego nieobecnoúci
ZastÍpca, czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia
Zarzπdu Miejskiego, nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ cz≥onkÛw
Zarzπdu oraz innych osÛb uczestniczπcych w posiedzeniu.
8. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia lub zachowania cz≥onka
Zarzπdu w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad, bπdü
uchybiajπ powadzenie posiedzenia, Przewodniczπcy przywo≥uje cz≥onka Zarzπdu do porzπdku, a gdy przywo≥anie nie
przynios≥o skutku, moøe odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokole.
9. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do innych
osÛb biorπcych udzia≥ w posiedzeniu Zarzπdu Miejskiego.
ß174
1. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona
i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu oraz innych osÛb uczestniczπcych w posiedzeniu.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy uczestnictwa w posiedzeniu
Zarzπdu Sekretarza Miejskiego i Skarbnika Miejskiego.
ß175
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie Zarzπdu, uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu,
po jego zatwierdzaniu na nastÍpnym posiedzeniu.
2. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien odzwierciedlaÊ
jego rzeczywisty przebieg, a w szczegÛlnoúci:
1) numer, datÍ, i miejsce odbywania posiedzenia, godzinÍ
rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz nazwisko i imiÍ prowadzπcego posiedzenie, protokolanta.
2) stwierdzenie poprawnoúci posiedzenia,
3) nazwisko i imiÍ nieobecnych cz≥onkÛw zarzπdu oraz
przyczyny nieobecnoúci,
4) zatwierdzony porzπdek obrad,
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5) przebieg obrad, treúÊ wystπpieÒ lub ich streszczenie,
6) wnioski i konkretne rozstrzygniÍcia podjÍte przez zarzπd,
7) w przypadku podjÍcia uchwa≥ lub zarzπdzeÒ ñ ich numery
i datÍ podjÍcia,
8) przebieg g≥osowania w przypadku podjÍcia uchwa≥ czy
innych rozstrzygniÍÊ w istotnych dla miasta sprawach.
9) podpisy Przewodniczπcego Zarzπdu i protokolanta,
4. Protoko≥y numeruje siÍ kolejnymi cyframi arabskimi i oznaczeniami roku kalendarzowego.
ß176
Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu sπ udostÍpnione Radnym, a takøe
innym osobom wskazanym przez Zarzπd.

Poz. 30

ß181
Okreúlenie przez Zarzπd sposobu wykonania uchwa≥y Rady
obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) Ustalenie terminu wykonania chwa≥y,
2) Okreúlenie úrodkÛw niezbÍdnych do wykonania uchwa≥y,
3) Wskazanie osÛb lub instytucji odpowiedzialnych za realizacjÍ
uchwa≥y.
ß182
Zarzπd sk≥ada Radzie dwa razy w roku sprawozdanie z wykonania
uchwa≥ Rady Miejskiej.
ß183
1. Cz≥onkowie Zarzπdu majπ obowiπzek uczestniczenia w obradach i pracach Zarzπdu.
2. Cz≥onkowie Zarzπdu potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na posiedzeniach podpisem w liúcie obecnoúci.
3. Cz≥onkowie Zarzπdu w ciπgu 3 dni od daty odbycia posiedzenia Zarzπdu powinni usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ,
sk≥adajπc stosowne wyjaúnienie na rÍce Przewodniczπcego
Zarzπdu.
4. Cz≥onkowie zarzπdu ponoszπ przed Radπ odpowiedzialnoúÊ
za udzia≥ i wyniki pracy Zarzπdu Miejskiego.
5. Przewodniczπcy Zarzπdu dokonuje okresowych ocen udzia≥u
cz≥onkÛw Zarzπdu, a w uzasadnionych przypadkach zwraca
uwagÍ na niedociπgniÍcia i uchybienia w ich pracy. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez cz≥onka Zarzπdu od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Zarzπdu
zawiadamia o powyøszym RadÍ Miejskπ.
6. Podstawπ do udzielenia przez pracodawcÍ czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy
o samorzπdzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub
upowaønienie do wykonania danych prac, zawierajπcych
okreúlenie terminu i charakteru zajÍÊ, podpisane przez Przewodniczπcego Zarzπdu Miejskiego.
7. Zarzπd udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnieÒ i pomaga w wykonaniu ich obowiπzkÛw.

ß177
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji wynikajπcych z przepisÛw prawnych.
3. OprÛcz uchwa≥, Zarzπd moøe wydawaÊ opinie, oceny i zajmowaÊ stanowiska.
4. Zarzπd podejmuje decyzje kolegialnie, zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw chyba, øe przepisy szczegÛlne stanowiπ inaczej.
5. W przypadku rÛwnej iloúci g≥osÛw, g≥os decydujπcy ma
Przewodniczπcy Zarzπdu.
6. Przewodniczπcy Zarzπdu na podstawie listy obecnoúci stwierdza quorum na posiedzeniu
7. Uchwa≥y i zarzπdzenia Zarzπdu powinny byÊ zredagowane w
sposÛb czytelny odzwierciedlaÊ ich rzeczywistπ treúÊ zawieraÊ
przede wszystkim:
1) datÍ i tytu≥,
2) podstawÍ prawnπ,
3) treúÊ merytorycznπ,
4) okreúlenie organu, ktÛremu powierza siÍ wykonanie
uchwa≥y i zarzπdzenia,
5) termin wejúcia w øycie lub czas obowiπzywania,
6) inne elementy w razie koniecznoúci,
8. Uchwa≥y i zarzπdzenia numeruje siÍ kolejnymi cyframi arabskimi z oznaczeniem roku kalendarzowego.
9. Orygina≥y uchwa≥ i zarzπdzeÒ ewidencjonowane sπ w rejestrze i przechowane w wydziale organizacyjnym urzÍdu
miejskiego. Opisy uchwa≥ i zarzπdzeÒ przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do realizacji i wiadomoúci zaleønie od ich
treúci.

Postanowienia koÒcowe
ß184
1. Statut podlega og≥oszeniu w Dzienniki UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Statut wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jego og≥oszenia.

ß178
W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.

ß185
Do zmiany statutu stosuje siÍ przepisy dotyczπce jego uchwalenia.

ß179
O ile ustawy nie stanowiπ inaczej, uchwa≥y Zarzπdu podpisuje
Przewodniczπcy Zarzπdu.
ß180
O sposobie wykonywania uchwa≥ Rady rozstrzyga Zarzπd, o ile
Rada sama nie okreúla zasad wykonania swej uchwa≥y.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Tadeusz Jeúko

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 3

Poz. 30

ó 98 ó

Za≥πcznik Nr 1 do Statutu
Gminy Miejskiej
w Chodzieøy

Za≥πcznik Nr 3 do Statutu
Gminy Miejskiej
w Chodzieøy

WZ”R FLAGI MIASTA CHODZIEØY

Za≥πcznik Nr 2 do Statutu
Gminy Miejskiej
w Chodzieøy

Za≥πcznik Nr 2 do Statutu
Gminy Miejskiej
w Chodzieøy

Opis i objaúnienia do wzoru flagi miasta Chodzieøy.
1. Flaga miasta Chodzieøy ma kszta≥t prostokπta, w ktÛrym
stosunek d≥ugoúci bokÛw wynosi jeden do pÛ≥tora.
2. Flaga z obu stron ma jednakowy wizerunek. Z tego powodu
drzewca flagi moøna przewierciÊ do lewej lub prawej krawÍdzi
wizerunku.
3. Wizerunek flagi stanowiπ trzy pasy, ktÛre sπ prostopad≥e do
d≥uøszych krawÍdzi flagi. Pasy zewnÍtrzne sπ czerwone
i majπ jednakowπ szerokoúÊ. årodkowy pas jest bia≥y, a jego
szerokoúÊ jest nieco mniejsza od pasÛw czerwonych. W pod≥uønej osi symetrii bia≥ego pasa umieszczono herb miasta
Chodzieøy z czarnπ obwÛdkπ, nad herbem ñ w tej samej osi
symetrii ñ widnieje dwuwierszowy napis: Chodzieø 1434.
4. Mnoønik dla obliczenia wymiarÛw poszczegÛlnych elementÛw wizerunku flagi.
a) szerokoúÊ bia≥ego pasa wynosi 0,305 x d≥uøsza krawÍdü
flagi,
b) szerokoúÊ czerwonych pasÛw wynosi 0,347 x d≥uøsza
krawÍdü flagi x 2 szt.,
c) szerokoúÊ pola herbu wraz z czarnπ obwÛdkπ wynosi
0,210 x d≥uøsza krawÍdü flagi,
d) odleg≥oúÊ gÛrnej krawÍdzi pola herbu wraz z czarnπ
obwÛdkπ do gÛrnej krawÍdzi flagi wynosi 0,320 x krÛtsza
krawÍdü flagi,
e) napis Chodzieø ma d≥ugoúÊ rÛwnπ szerokoúci pola herbu
wraz z czarnπ obwÛdkπ, a jego odleg≥oúÊ do gÛrnej
krawÍdzi flagi wynosi 0,145 x krÛtsza krawÍdü flagi.
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31
UCHWA£A Nr 217/XXIII/2000 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr 174/XVII/96 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminy WieleÒ i ustalenia tekstu jednolitego statutu Gminy WieleÒ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr 174/XVII/96 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia
29 lutego 1996 r. wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w podstawie prawnej uchwa≥y wyraz ìterytorialnymî zastÍpuje siÍ wyrazem ìgminnymî,
2) w ß4 ust. 1 po wyrazach ìna wprostî dopisuje siÍ wyrazy
ìz obroøπ w kolorze øÛ≥tymî (odpowiednik z≥ota),
3) w ß4 ust. 3 wyrazy ìNr 4î zastÍpuje siÍ wyrazem ìNr 3î,
4) w ß7 ust. 2 wyraz ìRadaî zastÍpuje siÍ wyrazami ìRada
Miejska w Wieleniuî,
5) w ß7 ust. 3 wyrazy ìNr 3î zastÍpuje siÍ wyrazami ìNr 4î,
6) w ß7 ust. 8 wyrazy ìZarzπd Miasta i Gminy w Wieleniuî
zastÍpuje siÍ wyrazami ìZarzπd Miejski w Wieleniuî,
7) w ß10 ust. 2 skreúla siÍ wyraz: ìMiejskπî,
8) w ß11 ust. 5 wyrazy ìZarzπdu Miasta i Gminy w Wieleniuî
zastÍpuje siÍ wyrazami ìZarzπdu Miejskiego w Wieleniuî,
9) w tytule rozdzia≥u III wyrazy ìZarzπdu Miasta i Gminyî
zastÍpuje siÍ wyrazami ìZarzπdu Miejskiegoî,
10)w ß17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ìOrganem wykonawczym
Gminy jest Zarzπd Miejski w Wieleniu, zwany dalej Zarzπdemî,
11)w ß21 ust. 7 wyrazy ìprezydium sejmiku samorzπdowegoî
zastÍpuje siÍ wyrazami ìPrezesa Rady MinistrÛwî,
12)w ß22 ust. 1 wyrazy ìUrzÍdu Miasta i Gminyî zastÍpuje siÍ
wyrazami: ìUrzÍdu Miejskiegoî,
13)w ß30 ust. 2 po wyrazach ìwynagrodzenie dlaî wprowadza
siÍ wyrazy ìzastÍpcy burmistrzaî,
14)w ß33 skreúla siÍ ust. 3,
15)skreúla siÍ w ßß34-38,
16)dotychczasowe ßß39-52 otrzymujπ odpowiednio oznaczenie
ßß34-47,
17)w ß43 wyraz ìterytorialnymî zastÍpuje siÍ wyrazem ìgminnymî,
18)w ß46 wyrazy ìZarzπdowi Miasta i Gminyî zastÍpuje siÍ
wyrazami ìZarzπdowi Miejskiemuî,
19)dotychczasowy Za≥πcznik Nr 3 do statutu otrzymuje oznaczenie
Za≥πcznika Nr 4,

20)dotychczasowy za≥πcznik Nr 4 do statutu otrzymuje oznaczenie Za≥πcznika Nr 3,
21)w Za≥πczniku Nr 5 do statutu:
a) w ß1 ust. 2 pkt 1 wyraz ìjakiejúî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìokreúlonejî,
b) w ß1 ust. 3 wyrazy ìorgan samorzπdu terytorialnegoî
zastÍpuje siÍ wyrazami: ìorgan stanowiπcy samorzπdu
gminnegoî,
c) w ß9 ust. 3 skreúla siÍ punkt 4, a punkt 5 i 6 otrzymujπ
odpowiednio oznaczenie punktÛw 4 i 5,
d) w ß20 ust. 2 wyrazy ìtermin posiedzeniaî zastÍpuje siÍ
wyrazem ìprzewodniczπcyî,
e) w ß31 ust. 4 pkt 1 wyraz ìpokontrolnyî zastÍpuje siÍ
wyrazami ìz kontroliî.
ß2
Ustala siÍ tekst jednolity statutu Gminy WieleÒ z uwzglÍdnieniem zmian wprowadzonych niniejszπ uchwa≥π oraz:
1) uchwa≥π Nr 299/XXIX/97 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia
30 kwietnia 1997 r.
2) uchwa≥π Nr 345/XXXIV/97 Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 3 listopada 1997 r.
3) uchwa≥π Nr 380/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 31 marca 1998 r.
4) uchwa≥π Nr 7/II/98 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia
10 listopada 1998 r.
5) uchwa≥π Nr 205/XXI/2000 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia
28 wrzeúnia 2000 r. jak w za≥πczniku do uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy w
Wieleniu.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia, po up≥ywie 14 dni
od jej og≥oszenia W Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Jan Palacz
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Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr 217/XXIII/2000
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 28 listopada 2000 r.

tekst jednolity Statutu Gminy WieleÒ
UCHWA£A Nr 174/XVII/96
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 29 lutego 1996 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy WieleÒ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwiπzku z art. 3 ust. 1,
art. 5 ust. 3 art. 18a ust. 5, art. 22 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. z 1996r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 2 i art. 4
ustawy z dnia 22 marca 1990 r., o pracownikach samorzπdowych (Dz.U. Nr 21, poz. 43 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Wieleniu uchwala:

STATUT GMINY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Miasto i Gmina WieleÒ, zwana dalej Gminπ, jest wspÛlnotπ
samorzπdowπ osÛb majπcych zamieszkanie na terenie Gminy.
ß2
Siedzibπ organÛw Gminy jest miasto WieleÒ.
ß3
1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 427 km2.
2. Granice Gminy okreúlone sπ na mapie, stanowiπcej za≥πcznik
Nr 1 do Statutu.
ß4
1. Herbem Gminy jest ìTarcza na ktÛrej widnieje JeleÒ z obroøπ
w kolorze øÛ≥tym (odpowiednik z≥ota) w pozycji odpoczynku,
z przedniπ lewπ nogπ podkurczonπ i g≥owπ zwrÛconπ na
wprost, na bia≥ym tle i zielonym pod≥oøuî przedstawiony w
za≥πczniku Nr 2 do Statutu.
2. Zasady uøywania herbu okreúla Rada Miejska w Wieleniu,
zwana dalej, ìRadπî, odrÍbnπ uchwa≥π.
3. Barwy Gminy okreúla flaga gminna, ktÛra jest trÛjstrefowa
sk≥adajπca siÍ z rÛwnoleg≥ych bia≥o-czerwono-zielonych pasÛw w uk≥adzie poziomym, jak w za≥. Nr 3 do Statutu.
ß5
1. Gmina posiada osobowoúÊ prawnπ.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeøone na
rzecz innych organÛw, Gmina wykonuje we w≥asnym zakresie
i na w≥asnπ odpowiedzialnoúÊ.

ß6
SamodzielnoúÊ Gminy podlega ochronie sπdowej.
ß7
1. Gmina tworzy so≥ectwa i osiedla, jako jednostki pomocnicze.
2. JednostkÍ pomocniczπ tworzy Rada w drodze uchwa≥y, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaÒcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, ≥πczenia, podzia≥u oraz znoszenia jednostek pomocniczych okreúla za≥πcznik Nr 4 do Statutu.
4. OrganizacjÍ i zakres dzia≥ania jednostek pomocniczych okreúla statut, nadany uchwa≥π Rady.
5. Jednostka pomocnicza zarzπdza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporzπdza dochodami z tego ürÛd≥a na zasadach
okreúlonych w jej statucie.
6. Jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkÍ finansowπ w
ramach budøetu Gminy, ktÛry obejmuje ogÛ≥ dochodÛw
rozliczanych przez jednostkÍ pomocniczπ, jak i ogÛ≥ wydatkÛw dokonywanych przez jednostkÍ pomocniczπ.
7. Wydatki jednostki pomocniczej realizowane sπ bezpoúrednio
z budøetu Gminy.
8. Wykaz jednostek pomocniczych prowadzi Zarzπd Miejski w
Wieleniu.
ß8
Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspÛlnoty,
tworzenia warunkÛw do racjonalnego i harmonijnego rozwoju
Gminy oraz warunkÛw do pe≥nego uczestnictwa obywateli w
øyciu wspÛlnoty.
ß9
1. Do zakresu dzia≥ania Gminy naleøπ wszystkie sprawy publiczne
(zadania w≥asne i zadania zlecone) o znaczeniu lokalnym, nie
zastrzeøone ustawami na rzecz innych podmiotÛw.
2. Gmina moøe prowadziÊ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ w zakresie
okreúlonych obowiπzujπcymi przepisami.
ß10
1. Wykonanie zadaÒ publicznych przekraczajπcych moøliwoúci
finansowe i organizacyjne Gminy moøe nastÍpowaÊ w drodze wspÛ≥dzia≥ania miÍdzykomunalnego.
2. Przystπpienie do zwiπzku Gmin lub porozumienia komunalnego wymaga wyraøenia zgody przez RadÍ.
3. Gmina moøe tworzyÊ (byÊ cz≥onkiem) stowarzyszenia. W tym
przypadku stosuje siÍ przepisy o stowarzyszeniach.

1.
2.
3.

4.

ROZDZIA£ II
Kompetencje, organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej
ß11
Rada Miejska, zwana dalej Radπ, jest organem stanowiπcym
i kontrolnym Gminy.
Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 22 radnych, wybranych na
okres 4 lat liczπc od dnia wyboru.
Rada wybiera ze swego grona przewodniczπcego i dwÛch wiceprzewodniczπcych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym.
Odwo≥anie przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcych nastÍpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk≥adu
Rady w trybie okreúlonym w ust. 3.
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5. Funkcji przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcych nie moøna ≥πczyÊ z funkcjπ cz≥onka Zarzπdu Miejskiego Wieleniu,
zwanego dalej Zarzπdem.
6. Przewodniczπcy Rady lub po uzgodnieniu z przewodniczπcym ñ wiceprzewodniczπcy Rady reprezentuje RadÍ na
zewnπtrz, organizuje jej pracÍ, zwo≥uje sesje i przewodniczy
obradom Rady.
ß12
1. Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Rady naleøπ kompetencje okreúlone
w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym, zwanπ dalej ustawπ.
2. Rada kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu i podporzπdkowanych
Zarzπdowi gminnych jednostek organizacyjnych, dla ktÛrych
Rada jest organem za≥oøycielskim. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Zarzπd.
3. W celu kontroli dzia≥alnoúci Zarzπdu oraz gminnych jednostek organizacyjnych Rada powo≥uje KomisjÍ Rewizyjnπ.
4. W sk≥ad Komisji Rewizyjnej wchodzπ tylko radni, z wyjπtkiem
radnych pe≥niπcych funkcjÍ przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcych Rady oraz bÍdπcych cz≥onkami Zarzπdu.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budøetu Gminy i wystÍpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium Zarzπdowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalna izbÍ
obrachunkowπ.
6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez
RadÍ w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnieÒ kontrolnych innych komisji, powo≥anych przez RadÍ na
podstawie art. 21 ust. 1 ustawy.
7. Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej okreúla za≥πcznik
Nr 5 do Statutu.

1) fakt powstania klubu musi zostaÊ zg≥oszony przewodniczπcemu Rady, ktÛry prowadzi rejestr klubÛw,
2) w zg≥oszeniu podaje siÍ nazwÍ klubu, imiona i nazwiska
cz≥onkÛw klubu oraz radnego reprezentujπcego klub,
3) w przypadku zmiany sk≥adu klubu radny reprezentujπcy
klub jest obowiπzany poinformowaÊ przewodniczπcego
rady o tej zmianie,
4) gdy liczba cz≥onkÛw klubu utrzymuje siÍ przez okres
dwÛch miesiÍcy poniøej trzech ñ przewodniczπcy Rady
wykreúla klub z rejestru,
5) kluby radnych dzia≥ajπ na podstawie w≥asnego regulaminu.
Radny moøe byÊ cz≥onkiem tylko jednego klubu.
ß16
1. Rada do pomocy w wykonywaniu swych zadaÒ powo≥uje
sta≥e Komisje:
a) Rewizyjnπ,
b) Budøetu Inicjatyw Spo≥ecznych i Handlu,
c) Spo≥ecznπ,
d) Rozwoju Wsi,
e) Gospodarki Komunalnej i Ochrony årodowiska.
2. Przewodniczπcych Komisji wybiera Rada spoúrÛd cz≥onkÛw
Rady.
3. Z-cÛw Przewodniczπcych Komisji wybierajπ komisje ze swego
grona.
4. W sk≥ad Komisji wchodzπ osoby spoza Rady w liczbie nie
przekraczajπcej po≥owy sk≥adu komisji, z wyjπtkiem Komisji
Rewizyjnej sk≥adajπcej siÍ wy≥πcznie z radnych.
5. Rada moøe powo≥aÊ komisje doraüne i okreúliÊ jej kompetencje
i czas wykonywania zadaÒ.
6. Komisje podlegajπ Radzie, przek≥adajπc jej plan pracy oraz
sprawozdanie z dzia≥alnoúci raz w roku.
7. TematykÍ rocznπ pracy komisji zatwierdza Rada.

ß13
Zasady dotyczπce obrad Rady oraz organizacjÍ wewnÍtrznπ
Rady, okreúla regulamin Rady, stanowiπcy za≥πcznik Nr 5 do
Statutu.
ß14
1. Rada uchwala budøet Gminy, podejmuje uchwa≥y w sprawie
przyjmowania sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci finansowej Gminy,
poddaje je merytorycznej ocenie oraz podejmuje na tej
podstawie uchwa≥y w sprawie absolutorium dla Zarzπdu z
tego tytu≥u.
2. Uchwa≥a w przedmiocie absolutorium podejmowana jest w
drodze g≥osowania zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
ß15
1. Radny zobowiπzany jest dzia≥aÊ na rzecz dobra Gminy.
Reprezentujπc wyborcÛw utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg≥oszone postulaty
i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
2. Radny zobowiπzany jest braÊ udzia≥ w pracach jej organÛw
oraz instytucji samorzπdowych, do ktÛrych zosta≥ wybrany
lub desygnowany.
3. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych skupiajπce co najmniej
trzech radnych. PrzynaleønoúÊ do klubu jest dobrowolna.
4. Kluby radnych dzia≥ajπ w ramach Rady na nastÍpujπcych
zasadach:
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1.
2.

3.
4.

ROZDZIA£ III
Kompetencje, organizacja, tryb pracy
Zarzπdu Miejskiego oraz Burmistrza
ß17
Organem wykonawczym Gminy jest Zarzπd Miejski w Wieleniu, zwanym dalej Zarzπdem.
W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ burmistrz, ktÛry jest jednoczeúnie
przewodniczπcym Zarzπdu, z-ca burmistrza i cz≥onkowie w
liczbie 5 osÛb wybranych spoúrÛd radnych lub spoza sk≥adu
Rady.
Rada wybiera burmistrza w g≥osowaniu tajnym, bezwzglÍdnπ
wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
Rada wybiera zastÍpcÍ burmistrza oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu na wniosek burmistrza, zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego
sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym.

ß18
1. Uchwa≥a Rady w sprawie nie udzielenia Zarzπdowi absolutorium jest rÛwnoznaczna ze z≥oøeniem wniosku o odwo≥anie Zarzπdu, chyba øe po zakoÒczeniu roku budøetowego
Zarzπd zosta≥ odwo≥any z innej przyczyny.
2. Rada moøe odwo≥aÊ Zarzπd, z wyjπtkiem burmistrza, z innej
przyczyny niø nie udzielenie absolutorium, na wniosek 1/4
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ustawowego sk≥adu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia.
Rada moøe odwo≥aÊ burmistrza wiÍkszoúciπ 2/3 g≥osÛw
ustawowego sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym, na zasadach i w trybie okreúlonym w art. 28c ustawy. Odwo≥anie
burmistrza jest rÛwnoznaczne z odwo≥aniem pozosta≥ych
cz≥onkÛw Zarzπdu.
Rada moøe na uzasadniony wniosek burmistrza odwo≥aÊ
poszczegÛlnych Cz≥onkÛw Zarzπdu, zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu
Rady w g≥osowaniu tajnym.
W przypadku z≥oøenia rezygnacji z cz≥onkostwa w Zarzπdzie,
Rada podejmuje uchwa≥Í o przyjÍciu rezygnacji i zwolnieniu
z pe≥nienia obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, nie pÛüniej niø w ciπgu 1 miesiπca od daty
z≥oøenia rezygnacji.
NiepodjÍcie przez RadÍ uchwa≥y w terminie, o ktÛrym mowa
w ust. 5, jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem rezygnacji z up≥ywem ostatniego dnia miesiπca, w ktÛrym powinna byÊ
podjÍta uchwa≥a.

ß19
Zarzπd wykonuje uchwa≥y Rady i realizuje zadania Gminy okreúlone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rzπdowej, porozumieniach komunalnych i umowach
zawartych z innymi podmiotami.
ß20
Do zadaÒ Zarzπdu naleøy w szczegÛlnoúci:
1) przygotowywanie projektÛw uchwa≥, w ktÛrych stanowi
Rada, zw≥aszcza przygotowanie budøetu i kierowania ich do
przewodniczπcego rady,
2) wykonywanie uchwa≥ Rady oraz okreúlenie sposobu ich
wykonania,
3) wykonanie budøetu, informowanie mieszkaÒcÛw Gminy o za≥oøeniach projektu budøetu, kierunkach polityki spo≥ecznej
i gospodarczej oraz wykorzystywania úrodkÛw budøetowych,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) podejmowanie uchwa≥ w sprawie zwyk≥ego zarzπdu majπtkiem, a zw≥aszcza:
a) zaciπganie zobowiπzaÒ w celu wykonania uchwa≥ Rady
i swych ustawowych kompetencji, do wysokoúci ustalonej
przez RadÍ,
b) zaciπganie poøyczek i kredytÛw krÛtkoterminowych do
maksymalnej wysokoúci ustalonej przez radÍ na dany rok
budøetowy,
6) podejmowanie uchwa≥ w sprawach przekraczajπcej zwyk≥y
zarzπd, w przypadkach okreúlonych w art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. a, g ustawy zgodnie z zasadami ustanowionymi przez RadÍ,
7) decydowanie o wszczÍciu i rezygnacji ze sporu sπdowego oraz
ustalenia warunkÛw ugody w sprawach prywatnoprawnych,
8) podejmowanie uchwa≥ o zaskarøeniu rozstrzygniÍÊ nadzorczych wskazanych w art. 98 ust. 3 ustawy w przypadku, gdy
rozstrzygniÍcie dotyczy uchwa≥y Zarzπdu.
9) zatrudnienie i zwalnianie kierownikÛw gminnych jednostek
organizacyjnych,
10)udzielanie kierownikom gminnym jednostek organizacyjnych
pozostajπcych w strukturze Gminy, pe≥nomocnictw do zarzπdzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierow-
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nikom tych jednostek na czynnoúci przekraczajπce zakres
pe≥nomocnictwa,
11)wykonywanie zadaÒ zleconych, okreúlonych odrÍbnymi przepisami.
ß21
1. Cz≥onkowie Zarzπdu obowiπzani sπ braÊ czynny udzia≥ w
pracach Zarzπdu.
2. Zarzπd obraduje w posiedzeniach zwo≥ywanych przez burmistrza
albo, w razie jego nieobecnoúci w pracy, przez z-cÍ burmistrza,
w miarÍ potrzeby, jednak nie rzadziej niø raz w miesiπcu.
3. Posiedzeniom Zarzπdu przewodniczy burmistrz lub w razie
jego nieobecnoúci w pracy zastÍpca burmistrza.
4. Zarzπd podejmuje decyzje kolegialnie, zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Zarzπdu. W
razie rÛwnej liczby g≥osÛw, decyduje g≥os przewodniczπcego
posiedzenia.
5. W posiedzeniach Zarzπdu biorπ udzia≥ jego cz≥onkowie oraz
ñ bez prawa g≥osowania -sekretarz i skarbnik Gminy (g≥Ûwny
ksiÍgowy budøetu) Zarzπd moøe zaprosiÊ na swoje posiedzenia
takøe inne osoby.
6. Z kaødego posiedzenia Zarzπdu sporzπdza siÍ protokÛ≥.
Protoko≥y i uchwa≥y Zarzπdu otrzymujπ kolejne numery
porzπdkowe danego roku kalendarzowego. Zasada ta jest
odpowiednio stosowana w roku, w ktÛrym koÒczy siÍ jedna
i zaczyna nastÍpna kadencja Rady.
7. W razie rozwiπzania Zarzπdu na podstawie art. 96 ust. 2
ustawy, jego funkcje, do czasu wyboru nowego Zarzπdu,
pe≥ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady MinistrÛw.
ß22
1. Zarzπd wykonuje swoje zadania przy pomocy UrzÍdu Miejskiego w Wieleniu, zwanego dalej UrzÍdem.
2. OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania UrzÍdu okreúla regulamin organizacyjny, uchwalony przez RadÍ na wniosek Zarzπdu.
ß23
1. Burmistrz jest reprezentantem Gminy w organizacjach publiczno-prawnych oraz spÛ≥kach, spÛ≥dzielniach, stowarzyszeniach gmin, o ile Rada nie postanowi inaczej.
2. Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba reprezentuje
GminÍ podczas uroczystoúci ogÛlnopaÒstwowych i lokalnych.
3. Do zadaÒ Burmistrza naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) kierowanie bieøπcymi sprawami Gminy,
3) og≥oszenie budøetu Gminy,
4) reprezentowanie Gminy na zewnπtrz.
ß24
1. Uchwa≥y Rady podpisuje jej przewodniczπcy lub jeden z wiceprzewodniczπcych prowadzπcy obrady Rady.
2. Burmistrz podpisuje korespondencjÍ i dokumenty urzÍdowe
Gminy, w ramach posiadanych kompetencji.
3. Uchwa≥a Zarzπdu i zarzπdzenie porzπdkowe podpisuje w
imieniu Zarzπdu przewodniczπcy Zarzπdu. Cz≥onkom Zarzπdu
przys≥uguje prawo zg≥oszenia do protoko≥u zarzutÛw co do
treúci uchwa≥y lub zarzπdzenia.
4. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresie administracji
publicznej wydaje burmistrz.
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5. Burmistrz moøe upowaøniÊ swojego zastÍpcÍ lub innych
pracownikÛw UrzÍdu do wydawania decyzji administracyjnych, o ktÛrych mowa w ust. 4 w imieniu burmistrza.
6. Decyzje wydawane przez Zarzπd w sprawach z zakresu
administracji publicznej podpisuje burmistrz. W decyzji wymienia siÍ imiona i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu, ktÛrzy brali
udzia≥ w wydawaniu decyzji.
ß25
1. Oúwiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie Zarzπdu
mieniem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu lub jeden cz≥onek
Zarzπdu i osoba upowaøniona przez Zarzπd (pe≥nomocnik),
z zastrzeøeniem ust. 2-4.
2. Burmistrz jest upowaøniony do sk≥adania jednoosobowo
oúwiadczeÒ woli zwiπzanych z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci Gminy, o ile Zarzπd tak postanowi.
3. CzynnoúÊ prawna mogπca spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upowaønionej. Skarbnik
Gminy moøe odmÛwiÊ kontrasygnaty czynnoúci, lecz w razie
wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika, wykonuje czynnoúci zawiadamiajπc rÛwnoczeúnie o odmowie
kontrasygnaty RadÍ i regionalnπ izbÍ obrachunkowπ.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sk≥adajπ jednoosobowe oúwiadczenia woli w zakresie udzielonego im przez
Zarzπd pe≥nomocnictwa do zarzπdzania mieniem tych jednostek.

ROZDZIA£ IV
Pracownicy Samorzπdowi
ß26
1. Burmistrz i z-ca burmistrza sπ pracownikami samorzπdowymi, ktÛrych stosunek pracy wynika z wyboru, na podstawie
uchwa≥y Rady.
2. Rada odrÍbnπ uchwa≥π okreúla zasady wynagradzania Burmistrza, w ramach posiadanych úrodkÛw na wynagrodzenia.
3. Do dokonywania pozosta≥ych czynnoúci wobec burmistrza,
wynikajπcych ze stosunku pracy, uprawniony jest przewodniczπcy Rady lub zastÍpujπcy go wiceprzewodniczπcy.
ß27
1. Burmistrz, jako kierownik UrzÍdu, bÍdπcego zak≥adem pracy
w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy, jest zwierzchnikiem
s≥uøbowym pracownikÛw samorzπdowych oraz kierownikÛw
gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Burmistrz nawiπzuje i rozwiπzuje stosunek pracy z pracownikami samorzπdowymi na podstawie umowy pracÍ lub
mianowania.
ß28
Burmistrz wykonuje czynnoúci zastrzeøone dla niego w przepisach szczegÛlnych.
ß29
ZastÍpca burmistrza wykonuje zadania powierzone przez burmistrza oraz sprawuje funkcjÍ burmistrza w razie jego nieobecnoúci
lub niemoøliwoúci pe≥nienia przez niego obowiπzkÛw.
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ß30
1. Powo≥anie, jest stosowane wobec sekretarza i skarbnika
Gminy (g≥Ûwnego ksiÍgowego budøetu) oraz kierownika
UrzÍdu Stanu Cywilnego i z-cy kierownika UrzÍdu Stanu
Cywilnego, w drodze Uchwa≥y Rady.
2. Wynagrodzenie dla zastÍpcy burmistrza, sekretarza i skarbnika oraz kierownika i z-cy kierownika UrzÍdu Stanu Cywilnego ustala burmistrz.
ß31
Sekretarz Gminy:
1) uczestniczy w pracach Zarzπdu bez prawa g≥osowania,
2) zapewnia sprawne funkcjonowanie UrzÍdu oraz organizuje
pracÍ UrzÍdu, a w szczegÛlnoúci organizuje w≥aúciwπ obs≥ugÍ
organÛw Gminy,
3) prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Zarzπd,
zgodnie z upowaønieniem burmistrza.
ß32
Stosunek pracy pracownikÛw samorzπdowych szczegÛ≥owo okreúlajπ odrÍbne przepisy.

ROZDZIA£ V
Referendum
ß33
1. Referendum gminne moøe byÊ przeprowadzone w kaødej
sprawie waønej dla Gminy.
2. Wy≥πcznie w drodze referendum gminnego rozstrzyga siÍ
sprawy:
1) samoopodatkowania siÍ mieszkaÒcÛw na cele publiczne,
2) odwo≥ania Rady przed up≥ywem kadencji.
ß34
Tryb przeprowadzania referendum okreúla odrÍbna ustawa.

ROZDZIA£ VI
Konsultacje
ß35
1. Konsultacji mogπ byÊ poddane sprawy majπce istotne znaczenie dla rozwoju Gminy, jednostek pomocniczych lub
interesÛw i warunkÛw øycia mieszkaÒcÛw Gminy.
2. Konsultacje przeprowadza siÍ w przypadku tworzenia, ≥πcznia,
podzia≥u i znoszenia gmin, ustalenia ich granic i nazw oraz
siedzib w≥adz.
ß36
W konsultacjach majπ prawo braÊ udzia≥ mieszkaÒcy Gminy,
stale zamieszkujπcy na jej obszarze i posiadajπcy czynne prawo
wyborcze do rad gmin.
ß37
W konsultacjach mieszkaÒcy wypowiadajπ swoje opinie i zg≥aszajπ wnioski co do sposobu rozstrzygniÍcia sprawy poddanej
konsultacji.
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ß38
1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada z inicjatywy
w≥asnej lub na wniosek co najmniej 1/20 mieszkaÒcÛw
uprawnionych do brania udzia≥u w konsultacjach.
2. Rada podejmuje uchwa≥Í w sprawie przeprowadzenia konsultacji w terminie 30 dni od dnia z≥oøenia wniosku.
3. W przypadku, gdy Rada odrzuci wniosek o przeprowadzeniu
konsultacji, informuje o tym wnioskujπcych mieszkaÒcÛw,
wysy≥ajπc odpowiedü wraz z uzasadnieniem osobie reprezentujπcej wnioskujπcych oraz wywieszajπc treúÊ pisma na
tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie.

ROZDZIA£ VII
Postanowienia koÒcowe
ß42
Miejscowo przyjÍtym sposobem publikowania przepisÛw gminnych, o jakich mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, jest wywieszenie
ich na tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie.

ß39
Rada, postanawiajπc o przeprowadzeniu konsultacji, podaje do
wiadomoúci publicznej m.in.:
1) przedmiot i cel konsultacji,
2) terytorialny zasiÍg konsultacji,
3) sposÛb oraz tryb zg≥aszania opinii i wnioskÛw,
4) datÍ rozpoczÍcia i zakoÒczenia konsultacji,
5) sposÛb oraz tryb podsumowania opinii i wnioskÛw zg≥oszonych w toku konsultacji.

ß44
Do zmiany statutu stosuje siÍ przepisy dotyczπce jego uchwalenia.

ß40
1. KonsultacjÍ przeprowadza Rada.
2. Rada moøe upowaøniÊ inny organ do przeprowadzania konsultacji.
ß41
Rada obowiπzana jest:
1) rozpatrzyÊ opinie i wnioski zg≥oszone w toku konsultacji oraz
poddaÊ je analizie,
2) podaÊ do wiadomoúci publicznej wynik konsultacji oraz
zakres jej wykorzystania.

ß43
W sprawach nie uregulowanych w statucie majπ zastosowanie
przepisy ustawy o samorzπdzie gminnym oraz inne przepisy
obowiπzujπce.

ß45
Z dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y tracπ moc uchwa≥y
Rady:
1) Nr 37/V/94 z dnia 30 wrzeúnia 1994 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy WieleÒ (zm. Nr 167/XVI/95),
2) Nr 38/V/94 z dnia 30 wrzeúnia 1994 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej w Wieleniu,
3) Nr 23/III/94 z dnia 25 sierpnia 1994 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej.
ß46
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Wieleniu.
ß47
1. Statut Gminy podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Statut wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jego og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Jan Palacz
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Za≥πcznik Nr 1 do uchwa≥y
Nr 174/XVII/96 Rady
Miejskiej w Wieleniu
z dnia 29 lutego 2000 r.
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Za≥πcznik Nr 2 do uchwa≥y
Nr 174/XVII/96 Rady
Miejskiej w Wieleniu
z dnia 29 lutego 2000 r.

Poz. 31

Za≥πcznik Nr 4 do uchwa≥y
Nr 174/XVII/96 Rady
Miejskiej w Wieleniu
z dnia 29 lutego 2000 r.

Zasady tworzenia, ≥πczenia i podzia≥u
oraz znoszenia jednostek pomocniczych
1. Gmina moøe byÊ podzielona na jednostki pomocnicze, takøe
jak: so≥ectwa, a miasto na osiedla, dzielnice i inne.
2. Utworzenie, zniesienie, ≥πczenie, podzia≥ jednostek pomocniczych nastÍpuje w drodze uchwa≥y Rady Miejskiej, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaÒcami.
Z inicjatywπ w tej sprawie mogπ wystπpiÊ rÛwnieø zainteresowani.
3. So≥ectwo obejmuje swym zasiÍgiem co najmniej teren jednej
wsi, osiedle w mieúcie teren ograniczony ulicami okreúlonymi
w uchwale, a dzielnice ñ co najmniej dwa osiedla.
4. Przy tworzeniu, znoszeniu, ≥πczeniu, podziale jednostek
pomocniczych bierze siÍ pod uwagÍ nastÍpujπce kryteria:
1) naturalne uwarunkowania przestrzenne,
2) istniejπce wiÍzi miÍdzy mieszkaÒcami,
3) uwarunkowania spo≥eczne i ekonomiczne wyznaczajπce
interesy miejscowej wspÛlnoty.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Jan Palacz

Za≥πcznik Nr 3 do uchwa≥y
Nr 174/XVII/96 Rady
Miejskiej w Wieleniu
z dnia 29 lutego 2000 r.

Za≥πcznik Nr 5 do
Statutu Gminy WieleÒ

REGULAMIN
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Regulamin okreúla tryb dzia≥ania Rady, a w szczegÛlnoúci
tryb obradowania i podejmowania uchwa≥.
2. Uøyte w regulaminie pojÍcia oznaczajπ:
1) wniosek ñ propozycja dotyczπca za≥atwienia jakieú sprawy,
2) interpelacja ñ zapytanie skierowane przez radnego Zarzπdu
lub ktÛregoú z jego cz≥onkÛw albo innej osoby zobowiπzujπce do udzielenia odpowiedzi.
3. Rada jako organ samorzπdu terytorialnego wykonuje swoje
zadania na sesjach, przy po mocy Komisji Rady, przez
dzia≥alnoúÊ radnych w terenie oraz organ wykonawczy Gminy
ñ Zarzπd.
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ROZDZIA£ II
Obrady
ß2
1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwo≥ywanych przez
przewodniczπcego, a pod jego nieobecnoúÊ trwajπcπ d≥uøej
niø jeden miesiπc lub z powodu vacatu ñ przez jednego
z wiceprzewodniczπcych, w miarÍ potrzeb, jednak nie rzadziej niø raz na kwarta≥.
2. Na wniosek Zarzπdu lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk≥adu Rady przewodniczπcy Rady zobowiπzuje zwo≥aÊ sesjÍ
nadzwyczajnπ dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia spraw szczegÛlnie waønych i pilnych, w terminie 7 dni od daty z≥oøenia
wniosku.
Wnioskodawcy wraz z øπdaniem zwo≥ania sesji nadzwyczajnej
przek≥adajπ projekt porzπdku sesji.
ß3
Pierwszπ sesjÍ nowo wybranej Rady zwo≥uje przewodniczπcy
Sejmiku Samorzπdowego w ciπgu 7 dni po og≥oszeniu zbiorowych wynikÛw wyborÛw do rad na obszarze ca≥ego kraju.
ß4
1. O terminie sesji Rady naleøy zawiadomiÊ radnych pisemnie
na 3 dni przed terminem jej odbycia, oraz dorÍczajπc projekt
porzπdku obrad i niezbÍdne materia≥y, a w przypadku:
1) sesji absolutoryjnej i budøetowej na 7 dni przed terminem jej odbycia,
2) okreúlonym w ß2 ust. 2 wed≥ug ustaleÒ przewodniczπcego
Rady.
2. W szczegÛlnie uzasadnionych przypadkach przewodniczπcy
Rady dokonuje uzupe≥nienia materia≥Ûw bez zachowania
terminu 3 dni.
ß5
1. Sesje Rady sπ jawne co oznacza, øe informacje o terminie,
miejscu i przedmiocie obrad podaje siÍ do wiadomoúci
mieszkaÒcÛw w formie obwieszczeÒ, co najmniej na 3 dni
przed sesjπ oraz, øe podczas obrad Rady na sali mogπ byÊ
obecne osoby nie bÍdπc radnymi, zajmujπc wyznaczone dla
publicznoúci miejsca.
2. Przewodniczπcego organu wykonawczego jednostki pomocniczej zawiadamia siÍ o terminie i miejscu sesji, na 3 dni
przed terminem jej odbycia. Osoba ta ma prawo zabierania
g≥osu we wszystkich sprawach objÍtych porzπdkiem obrad.
3. Jeøeli przedmiotem obrad Rady majπ byÊ sprawy stanowiπce
z mocy prawa tajemnicπ paÒstwowπ lub s≥uøbowπ, jawnoúÊ
sesji zostaje wy≥πczona i Rada obraduje przy drzwiach
zamkniÍtych. Wy≥πczenie jawnoúci oznacza, øe podczas obrad
mogπ byÊ obecni poza radnymi tylko osoby zaproszone do
udzia≥u w sesji przez przewodniczπcego Rady.
3. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 3 Rada moøe na
wniosek radnego postanowiÊ, øe ze wzglÍdu na waøny
interes spo≥eczny lub dobro osobiste radnego ca≥π sesjÍ lub
obrady nad poszczegÛlnymi punktami porzπdku obrad odbÍdπ
siÍ przy drzwiach zamkniÍtych.
ß6
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczπcy Rady lub
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczπcy.
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2. W razie nieobecnoúci przewodniczπcego Rady trwajπcej
d≥uøej niø jeden miesiπc lub w razie vacatu oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba zastπpienia go w kierowaniu obradami, przewodniczy obradom jeden z wiceprzewodniczπcych.
3. Wiceprzewodniczπcy Rady pomagajπ przewodniczπcemu w
kierowaniu obradami.
4. Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ spoúrÛd radnych osoby do
liczenia g≥osÛw w g≥osowaniu jawnym.
5. Przewodniczπcy wraz z wiceprzewodniczπcymi zajmujπ miejsca
przy stole prezydialnym.
ß7
Sesje Rady mogπ sk≥adaÊ siÍ z jednego lub kilku posiedzeÒ.
Terminy dalszych posiedzeÒ w ramach jednej sesji, ustala
przewodniczπcy obrad i zawiadamia obecnych ustnie na posiedzeniu.
ß8
1. Rada moøe obradowaÊ przy obecnoúci co najmniej po≥owy
ogÛlnej liczby radnych.
2. Otwierajπc sesjÍ przewodniczπcy obrad stwierdza na podstawie listy obecnoúci, ilu radnych uczestniczy w posiedzeniu,
a w przypadku braku quorum zamyka obrady i wyznacza
nowy termin sesji. W protokole odnotowuje siÍ przyczyny
z powodu, ktÛrych sesja siÍ nie odby≥a.
3. Przewodniczπcy obrad postanawia o przerwaniu sesji w
przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad,
wyznaczajπ nowy termin, w ktÛrym sesja bÍdzie kontynuowana.
W innych przypadkach o przerwaniu sesji decydujπ radni w
g≥osowaniu jawnym.
4. Fakt przerwania obrad odnotowuje siÍ w protokole, zaznaczajπc powÛd przerwania obrad.
ß9
1. Po stwierdzeniu prawomocnoúci obrad przewodniczπcy przedstawia do zatwierdzenia projekt porzπdku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe≥nienie bπdü zmianÍ w projekcie porzπdku
obrad moøe wystπpiÊ kaødy radny, a takøe burmistrz bπdü
jego zastÍpca, nie bÍdπcy radnymi.
3. Porzπdek obrad powinien zawieraÊ w szczegÛlnoúci nastÍpujπce punkty:
1) przyjÍcie protokÛ≥u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z pracy Zarzπdu, z wykonania uchwa≥ Rady
i wnioskÛw przek≥ada przewodniczπcy Zarzπdu lub wyznaczony przez niego cz≥onek Zarzπdu,
3) sprawozdanie z pracy komisji i jej opinie sk≥ada przewodniczπcy komisji lub wyznaczony przez niego radny ñ
cz≥onek Komisji,
4) sprawozdanie radnych delegatÛw do sejmiku samorzπdowego z jego prac i innych organizacji, w ktÛrych radni
wystÍpujπ w imieniu Gminy,
5) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ i podjÍcie uchwa≥, bπdü
zajÍcie stanowiska,
6) wnioski i interpelacje radnych oraz informacje organÛw
wykonawczych jednostek pomocniczych.
4. Sprawozdanie, o ktÛrym mowa w ust. 3 pkt 2 stanowi
za≥πcznik do protokÛ≥u z obrad sesji.
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5. Kaødy radny ma prawo w punkcie ìwnioski i interpelacjeî
zwrÛciÊ siÍ z øπdaniem wyjaúnieÒ we wszystkich sprawach,
ktÛre dotyczπ zakresu dzia≥ania Rady.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zg≥oszone na sesji udzielajπ przewodniczπcy Rady, przewodniczπcy, poszczegÛlnych
Komisji, burmistrz lub cz≥onek Zarzπdu albo pracownik UrzÍdu.
7. W przypadku, gdy nie jest moøliwe natychmiastowe udzielenie odpowiedzi, wyjaúnienie powinno byÊ dostarczone w
formie pisemnej, w terminie do nastÍpnej sesji.
8. W okresie miÍdzy sesjami radni majπ prawo kierowania do
burmistrza interpelacji na piúmie.
ß10
1. Przewodniczπcy Rady.
1) prowadzi obrady wed≥ug ustalonego porzπdku obrad,
2) udziela g≥osu:
a) wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ radnym i cz≥onkom Zarzπdu,
b) poza kolejnoúciπ cz≥onkom Zarzπdu lub osobom przez
nich wskazanym celem udzielenia na bieøπco wyjaúnieÒ w sprawach uwag i wnioskÛw zg≥oszonych
przez radnych podczas sesji, poza kolejnoúciπ i porzπdkiem obrad w sprawach proceduralnych, tj. m.in.
zg≥oszenie wniosku formalnego, oúwiadczenia osobistego lub sprostowania.
2. W ciπgu sesji przewodniczπcy udziela g≥osu radnym w
sprawie zg≥oszenia wnioskÛw o charakterze formalnym,
ktÛrych przedmiotem mogπ byÊ miÍdzy innymi nastÍpujπce
sprawy:
1) stwierdzenie quorum,
2) zamkniÍcie listy mÛwcÛw,
3) zakoÒczenie dyskusji,
4) odes≥ania projektu uchwa≥y lub sprawy do rozpatrzenia
przez Komisje,
5) ograniczenie czasu wystπpieÒ,
6) g≥osowanie bez dyskusji,
7) tajnego g≥osowania8) przeprowadzenie imiennego g≥osowania,
9) przeliczanie g≥osÛw,
10)przeprowadzenie sesji.
3. Wnioski formalne przewodniczπcy Rady poddaje bez zbÍdnej
zw≥oki pod g≥osowanie. W tych sprawach Rada decyduje w
g≥osowaniu jawnym, zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
4. Wnioski merytoryczne dotyczπce podejmowanych uchwa≥
zg≥asza siÍ przewodniczπcemu Rady pisemnie przed sesjπ
lub ustnie w trakcie sesji w punkcie obrad dotyczπcych danej
uchwa≥y, a pozosta≥e wnioski merytoryczne w punkcie:
ìwnioski i interpelacjeî.
5. Zasada wyraøona w ust. 3 ma zastosowanie do wnioskÛw
merytorycznych dotyczπcych podejmowanych uchwa≥ chyba,
øe wymagajπ one opinii Komisji lub Zarzπdu, o czym decyduje przewodniczπcy obrad. W tym wypadku g≥osowanie
nad wnioskiem odbywa siÍ na nastÍpnej, sesji.
6. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza zebranym proponowanπ treúÊ w
sposÛb, aby jej redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek nie
budzi≥ wπtpliwoúci, co do intencji wnioskodawcy.
7. W pierwszej kolejnoúci przewodniczπcy poddaje pod g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, ktÛry moøe wykluczyÊ potrzebÍ
g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami.
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ß11
1. Przewodniczπcy obrad czuwa nad zachowaniem porzπdku
oraz nad sprawnym i prawid≥owym przebiegiem obrad.
Baczy na dyscyplinÍ i w celu jej zapewnienia moøe zwrÛciÊ
uwagÍ radnemu w wypadku, gdy ten odbiega od tematu lub
swoim zachowaniem zak≥Ûca porzπdek obrad, a w razie
bezskutecznoúci uwagi ñ odbiera mu g≥os. Odbieranie g≥osu
radnemu, moøe byÊ przedmiotem g≥osowania Rady.
2. W obradach Rady mogπ uczestniczyÊ: sekretarz Gminy, Skarbnik
gminy, Cz≥onkowie Zarzπdu nie bÍdπcy radnymi oraz pracownicy UrzÍdu wyznaczeni przez Burmistrza do referowania
spraw lub udzielenia wyjaúnieÒ. Poza tym, w obradach mogπ
braÊ udzia≥ zaproszeni przedstawiciele instytucji, ktÛrych dotyczπ
sprawy stanowiπce przedmiot obrad Rady.
3. Po uprzednim ostrzeøeniu, przewodniczπcy obrad moøe nakazaÊ opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci,
ktÛre swoim zachowaniem lub wystπpieniem zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
4. Wystπpienie radnych nie powinno przekroczyÊ 5 minut.
Przewodniczπcy obrad moøe w uzasadnionych przypadkach
udzieliÊ zgody na wystπpienie przekraczajπce 5 minut.
5. Kaødemu radnemu przys≥uguje prawo zg≥oszenia zdania
odrÍbnego do protokÛ≥u.
ß12
1. Z kaødego posiedzenia rady sporzπdza siÍ protokÛ≥, ktÛry
stanowi jedyny dokument wewnÍtrzny odzwierciedlajπcy
przebieg jej obrad. Zapis magnetyczny stanowi materia≥
pomocniczy do sporzπdzenia protokÛ≥u.
2. ProtokÛ≥ przechowywany jest w biurze Rady przez okres
danej kadencji. Komplet protokÛ≥Ûw przekazuje siÍ do archiwum po up≥ywie roku kalendarzowego, w ktÛrym skoÒczy≥a
siÍ kadencja Rady.
3. ProtokÛ≥ udostÍpnia siÍ w biurze Rady mieszkaÒcom Gminy,
ktÛrzy mogπ dokonywaÊ odpisÛw i notatek z protokÛ≥u, z
wy≥πczeniem niejawnej czÍúci obrad.
4. Przepisy ust. 1-2 stosuje siÍ odpowiednio do protokÛ≥u z sesji
ktÛrej jawnoúÊ zosta≥a wy≥πczona.
5. ProtokÛ≥ powinien zawieraÊ:
1) numer, datÍ i miejsce posiedzenia oraz numery uchwa≥,
2) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia ñ obrad,
3) nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady i Zarzπdu (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych oraz osÛb delegowanych na posiedzenia z urzÍdu)
4) stwierdzenie przyjÍcia protokÛle z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porzπdek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemÛwieÒ i dyskusji oraz
tekst zg≥oszonych i przyjÍtych wnioskÛw,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpis przewodniczπcego obrad.
6. ProtokÛ≥y numeruje siÍ cyframi rzymskimi, a uchwa≥y rady
arabskimi. ProtokÛ≥y i uchwa≥y otrzymujπ w ciπgu kadencji
kolejne numery poczπwszy od numeru 1.
7. Sprostowania i uwagi do protokÛle radni zg≥aszajπ na piúmie
przewodniczπcemu Rady co najmniej na 3 dni przed sesjπ,
ktÛre sπ g≥osowane w punkcie obrad ìprzyjÍcie protokÛ≥uî,
przed przyjÍciem ca≥ego protokÛ≥u. PrzyjÍte przez RadÍ
poprawki stanowiπ protokÛ≥ dodatkowy.
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ß13
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmujπc
uchwa≥y. RozstrzygniÍcia w sprawach organizacyjnych mniejszej uwagi, zostanπ odnotowane w protokole.
2. Ustalona treúÊ uchwa≥y, po przeprowadzeniu dyskusji i przeg≥osowaniu poprawek jest odczytywana przez przewodniczπcego obrad przed g≥osowaniem nad uchwa≥π.
3. Uchwa≥y zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci
co najmniej po≥owy sk≥adu rady chyba, øe ustawa stanowi
inaczej. W przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw rozstrzyga g≥os
przewodniczπcego obrad.
4. W g≥osowaniu biorπ udzia≥ jedynie radni.
5. Wynik g≥osowania jawnego og≥asza bezzw≥ocznie przewodniczπcy obrad.
6. Przed przystπpieniem do g≥osowania tajnego radni wybierajπ
ze swego grona trzyosobowπ KomisjÍ Skrutacyjnπ, ktÛra
przygotowuje karty do g≥osowania, przeprowadza g≥osowanie,
oblicza wyniki g≥osowania i sporzπdza z niego pisemny
protokÛ≥ oraz og≥asza wyniki g≥osowania.
7. Komisja stosuje wzory kart ìAî i ìBî wed≥ug za≥πczonego
wzoru:
WZ”R
Karta do g≥osowania tajnego w sprawie ............................................
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1) muszπ wskazywaÊ ürÛd≥a dochodÛw, z ktÛrych zobowiπzania te zostanπ pokryte,
2) zapadajπ bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci
co najmniej po≥owy sk≥adu Rady.
2. Uchwa≥y, o ktÛrych mowa w ust. 1 i w ß13 ust. 3 g≥osuje
siÍ jawnie przez podniesienie rÍki.
3. G≥osowanie tajne stosuje siÍ w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa, tj. min. w przypadku wyboru i odwo≥ania:
1) przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcego Rady,
2) delegatÛw na sejmik samorzπdowy,
3) cz≥onkÛw Zarzπdu.

ROZDZIA£ III
Komisje
ß16
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadaÒ Rada powo≥uje
sta≥e lub doraüne Komisje, zwane dalej ìKomisjπî.
2. Do zadaÒ Komisji stalach naleøy:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu jej w≥aúciwoúci, przekazywanych przez RadÍ oraz spraw przedk≥adanych przez cz≥onkÛw komisji, a takøe Zarzπd,
2) kontrola wykonywania uchwa≥,
3) wystÍpowanie z inicjatywπ uchwa≥odawczπ oraz przygotowanie projektÛw uchwa≥ Rady i kierowanie ich do Zarzπdu.

A
1. nazwisko i imiÍ
2. nazwisko i imiÍ

za
za

przeciw
przeciw

wstrzyma≥ siÍ
wstrzyma≥ siÍ

B
1. za
2. przeciw
3. wstrzyma≥em siÍ
Uwaga! wybierany wariant otoczyÊ obwÛdkπ
8. Jeøeli wynik g≥osowania tajnego, przeprowadzonego z zastosowaniem wzoru karty do g≥osowania, nie jest rozstrzygniÍty,
Komisja skrutacyjna przeprowadza kolejne tury g≥osowania.
9. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a najwiÍkszπ liczbÍ
g≥osÛw ìzaî niø ìprzeciwî. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i
niewaønych nie dolicza siÍ do øadnej z grup g≥osÛw ìzaî czy
ìprzeciwî.
ß14
1. Z inicjatywy podjÍcia uchwa≥y mogπ wystπpiÊ:
1) komisje Rady,
2) radny,
3) burmistrz,
4) zarzπd,
5) klub radnych.
2. Prace zwiπzane z wykonywaniem inicjatywy uchwa≥odawczej
koordynuje Zarzπd, podejmujπ w tym celu dzia≥ania niezbÍdne do prawid≥owego przygotowania projektu, a zw≥aszcza
zapewniajπc zaopiniowanie go przez w≥aúciwe komisje Rady
oraz radcÍ prawnego.
ß15
1. Uchwa≥y dotyczπce zobowiπzaÒ finansowych:

ß17
Zakres dzia≥ania komisji doraünych (niesta≥ych) okreúla uchwa≥a
Rady o ich powo≥aniu. Do pracy tych komisji stosuje siÍ
odpowiednio postanowienia dotyczπce komisji sta≥ych.
ß18
1. Komisje obradujπ na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie komisji zwo≥uje i otwiera przewodniczπcy komisji w terminie 7 dni od daty ustalenia sk≥adu
osobowego komisji.
ß19
1. W sk≥ad komisji mogπ wchodziÊ zarÛwno cz≥onkowie rady,
jak i osoby spoza rady. IloúÊ osÛb spoza Rady nie moøe
przekraczaÊ po≥owy sk≥adu komisji, z zastrzeøeniem ß12
ust. 4 statutu.
2. Przewodniczπcego komisji wybiera Rada spoúrÛd swoich
cz≥onkÛw, w g≥osowaniu tajnym. Wiceprzewodniczπcego
wybiera komisja ze swego sk≥adu na pierwszym posiedzeniu
wed≥ug zasad ogÛlnych.
ß20
1. Przewodniczπcy komisji, a w przypadku jego nieobecnoúci
trwajπcej d≥uøej niø 14 dni lub w razie vacatu wiceprzewodniczπcy organizuje pracÍ komisji i jest odpowiedzialny za jej
dzia≥alnoúÊ. Przewodniczπcy zwo≥uje i ustala porzπdek dzienny
obrad, zawiadamiajπc pisemnie cz≥onkÛw komisji co najmniej na 3 dni przed terminem obrad wraz z porzπdkiem
posiedzenia.
2. Posiedzenie komisji, za poúrednictwem biura Rady, ustala
termin posiedzenia komisji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem tak, aby terminy posiedzeÒ komisji nie pokrywa≥y
siÍ ze sobπ oraz z posiedzeniem organÛw Gminy.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 3

ó 110 ó

Poz. 31

3. Posiedzenia komisji odbywajπ siÍ w miarÍ potrzeby, lecz nie
rzadziej niø raz na miesiπc.
4. Przewodniczπcy komisji jest zobowiπzany zwo≥aÊ posiedzenie
komisji w celu rozpatrzenia okreúlonej sprawy na wniosek
przewodniczπcego Rady lub 1/4 cz≥onkÛw komisji.
5. W posiedzeniach komisji mogπ braÊ udzia≥ bez prawa g≥osowania radni nie bÍdπcy jej cz≥onkami.

3. Rada nie moøe przekazywaÊ komisjom prawa decydowania w
swoim imieniu w sprawach zastrzeøonych do kompetencji Rady.
4. Sprawozdania z wykonania planÛw nie wymagajπ formy
uchwa≥y, z wyjπtkiem sprawozdaÒ z wykonania planÛw
pracy komisji rewizyjnej. Do protoko≥u z sesji zapisuje siÍ
wynik z przeprowadzonego g≥osowania nad przyjÍciem sprawozdania.

ß21
1. Komisje opiniujπ przedstawione im projekty uchwa≥ rady.
2. Opinia negatywna powinna zawieraÊ szczegÛ≥owe uzasadnienie na piúmie.

DZIA£ I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ß22
Komisja podejmuje decyzje zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w
obecnoúci co najmniej po≥owy ogÛlnego sk≥adu komisji.
G≥osowanie jest jawne. W przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw
rozstrzyga g≥os przewodniczπcego komisji.
Komisja moøe postanowiÊ o przeprowadzeniu g≥osowania
tajnego.
Kaødemu cz≥onkowi komisji przys≥uguje prawo zg≥oszenia
zdania odrÍbnego do protoko≥u.
W przypadku wspÛlnych obrad komisji wymagana jest obecnoúÊ co najmniej po≥owy sk≥adu kaødej komisji.
Quorum na posiedzeniu komisji stwierdza wed≥ug listy obecnoúci jej przewodniczπcy.

ß23
1. Komisje w sk≥adzie co najmniej trzy osobowym kontrolujπ
gminne jednostki organizacyjne wed≥ug przyjÍtych przez
RadÍ planu pracy komisji. Przepisy dzia≥u I min. rozdzia≥u
stosuje siÍ odpowiednio.
2. O terminie kontroli przewodniczπcy komisji powiadamia gminnπ
jednostkÍ organizacyjnπ z 7-dniowym wypowiedzeniem.
ß24
1. Z przebiegu kaødego posiedzenia komisji sporzπdza siÍ
protokÛ≥. ProtokÛ≥ otrzymujπ kolejne numery porzπdkowe
i opatrzone sπ datπ posiedzenia.
2. ProtokÛ≥ obejmuje zapis przebiegu obrad listÍ obecnoúci
i inne materia≥y do≥πczone podczas posiedzenia przez komisjÍ.
3. Cz≥onkowie komisji mogπ wnieúÊ do protoko≥u zdanie
odrÍbne, a zastrzeøone do protoko≥u najpÛüniej na najbliøszym posiedzeniu komisji. Komisja decyduje o przyjÍciu lub
odrzuceniu zastrzeøeÒ bez dyskusji w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
4. Sprostowanie protoko≥u nastÍpuje wed≥ug zasad, jak w
protokole z sesji Rady.
5. ProtokÛ≥, do ktÛrego nie wniesiono zastrzeøeÒ uwaøa siÍ za
przyjÍty.
6. ProtokÛ≥ podpisuje przewodniczπcy komisji i protokolant.
7. ProtokÛ≥ stanowi jedyne urzÍdowe stwierdzenie prac z posiedzenia komisji.
ß25
1. Komisje podlegajπ Radzie, przek≥adajπ jej roczny plan pracy
do zatwierdzenia oraz sk≥adajπ sprawozdanie z dzia≥alnoúci.
2. Po zatwierdzeniu rocznego planu Rada moøe zleciÊ Komisjom dokonywanie w planach pracy stosownych zmian.

Do
1.
2.
3.
4.

Przepisy szczegÛ≥owe dotyczπce komisji rewizyjnej
ß26
kompetencji komisji naleøy:
kontrola dzia≥alnoúci Zarzπdu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
wydawanie opinii w sprawie odwo≥ania Zarzπdu, bπdü jego
cz≥onkÛw,
badanie i opiniowanie informacji zarzπdu o przebiegu wykonania budøetu i sprawozdania z jego wykonania,
zajmowanie stanowiska w sprawach zleconych komisji przez
RadÍ.

ß27
Komisja dokonuje kontroli stosujπc kryterium legalnoúci, celowoúci, rzetelnoúci i gospodarnoúci.
ß28
1. Komisja dzia≥a na podstawie rocznych planÛw pracy zatwierdzonych przez radÍ w formie uchwa≥y.
2. W przypadku nie cierpiπcych zw≥oki komisji moøe podejmowaÊ kontrole, ktÛre nie sπ ujÍte w planie pracy, jedynie za
zgodπ rady udzielonπ w czasie sesji lub przez przewodniczπcego Rady w okresie miÍdzy sesjami. Za przypadki nie
cierpiπce zw≥oki uwaøa siÍ w szczegÛlnoúci sytuacje, w
ktÛrych komisja powaønie uzasadnia podejrzenie pope≥nienia
przestÍpstwa lub teø zachodzπ przes≥anki pozwalajπce przypuszczaÊ, iø przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknπÊ niebezpieczeÒstwa dla zdrowia lub øycia ludzkiego lub teø
powstania strat materialnych w mieniu komunalnym.
3. Komisja pracuje na posiedzeniach bπdü w zespo≥ach kontrolujπcych, z≥oøonych z co najmniej trzech osÛb.
4. Wyniki pracy zespo≥u kontrolujπcego przedstawione sπ na
posiedzeniu komisji do akceptacji.
5. Komisja przejawia swojπ wolÍ w formie pisemnej uchwa≥y
podejmowanej zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw przy obecnoúci,
co najmniej po≥owy jej sk≥adu.
ß29
1. Podstawπ przeprowadzenia kontroli jest upowaønienie wystawione przez przewodniczπcego komisji dla zespo≥u
kontrolujπcego, ktÛre okreúla:
1) przedmiot, zakres i sposÛb kontroli,
2) termin jej przeprowadzenia,
3) osoby upowaønione do kontroli.
2. ZespÛ≥ kontrolujπcy ma prawo:
1) wstÍpu do pomieszczeÒ i innych obiektÛw podmiotu
kontrolowanego,
2) wglπdu do ksiπg, rejestrÛw i innych dokumentÛw prowadzonych przez kontrolowanego,
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3) øπdanie z≥oøenia ustnych, pisemnych wyjaúnieÒ od pracownikÛw kontrolowanych jednostek,
4) powo≥ywania za zgodπ rady bieg≥ych, oraz obowiπzek
zabezpieczenia dokumentÛw i innych dowodÛw.
Czynnoúci kontrolne wymienione w ust. 2 przeprowadzone
sπ w obecnoúci kierownika jednostki lub wyznaczonego
przez niego pracownika.
KontrolÍ przeprowadza siÍ w dniach i godzinach pracy
obowiπzujπcych w jednostce kontrolowanej.
Dzia≥alnoúÊ zespo≥u kontrolujπcego nie moøe naruszaÊ obowiπzujπcego w jednostce kontrolowanej porzπdku pracy,
kompetencji organÛw jednostki kontrolowanej. W szczegÛlnoúci cz≥onkowie zespo≥u nie mogπ wynosiÊ øadnych dokumentÛw, dowodÛw poza siedzibÍ jednostki kontrolowanej.
Obowiπzkiem zespo≥u kontrolujπcego jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego.

ß30
1. Z przebiegu kontroli zespÛ≥ kontrolujπcy sporzπdza protokÛ≥,
w ktÛrym, w razie stwierdzenia nieprawid≥owoúci i uchybieÒ:
1) powo≥uje fakty, a na ich poparcie dowody i przepisy
prawa stanowiπce podstawÍ oceny dzia≥alnoúci kontrolowanej jednostki w badanym okresie,
2) wskazuje konkretne nieprawid≥owoúci, uchybienia, ich
przyczyny i skutki oraz za nie odpowiedzialne.
2. ProtokÛ≥ podpisujπ wszyscy cz≥onkowie zespo≥u biorπcy udzia≥
w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a takøe g≥Ûwny
ksiÍgowy, jeøeli kontrola obejmowa≥a sprawy finansowe. Kierownik jednostki moøe w ciπgu 14 dni od daty otrzymania kopii
protoko≥u z kontroli zg≥osiÊ do komisji pisemne odwo≥anie, bπdü
wyjaúnienie odnoszπce siÍ do zawartych w protokole ustaleÒ.
ß31
1. W oparciu o ca≥okszta≥t ustaleÒ pokontrolnych komisja
sporzπdza w ciπgu kolejnych 14 dni sprawozdanie zawierajπce podsumowanie wynikÛw kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawid≥owoúci, osÛb odpowiedzialnych
za ich powstanie oraz naruszonych przepisÛw prawa.
2. Sprawozdanie w takim wypadku musi zawieraÊ:
1) propozycje zleceÒ pokontrolnych odnoúnie usuniÍcia
stwierdzonych nieprawid≥owoúci,
2) propozycje usprawnieÒ w dzia≥alnoúci kontrolowanego,
3) wnioski dotyczπce odpowiedzialnoúci konkretnych osÛb
ze wskazaniem podstawy prawnej.
3. Komisja przyjmuje sprawozdanie w formie uchwa≥y zwyk≥π
wiÍkszoúciπ g≥osÛw i trybie okreúlonym w ß22 regulaminu.
4. Za≥πcznikami do sprawozdania sπ:
1) protokÛ≥ pokontrolny,
2) wyjaúnienia kierownika jednostki kontrolowanej, bπdü
upowaønionego pracownika.
5. Sprawozdanie komisji, protokÛ≥ z kontroli, odwo≥anie bπdü
wyjaúnienie kierownika, propozycje zaleceÒ pokontrolnych
sπ przedmiotem obrad Rady.
6. Rada przyjmujπc sprawozdanie wypracowuje wystπpienie
pokontrolne, odnotowuje je w protokole i w terminie 7 dni
od daty sesji, kieruje je do kierownika jednostki kontrolowanej
oraz Zarzπdu.
7. Kierownik jednostki kontrolowanej, w ciπgu 30 dni od daty
otrzymania wystπpienia pokontrolnego, zawiadamia RadÍ
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i Zarzπd o wykonaniu wnioskÛw lub o przyczynach ich nie
wykonania..

ROZDZIA£ IV
Radni
ß32
1. Radny ma obowiπzek utrzymywania sta≥ej wiÍzi z wyborcami
miÍdzy innymi poprzez:
1) informowanie wyborcÛw o sytuacji Gminy,
2) przyjmowanie wnioskÛw i postulatÛw wyborcÛw.
2. Kaødy radny odbywa co najmniej dwa razy w roku spotkania
z wyborcami, uczestniczπc zw≥aszcza w zebraniach samorzπdu
mieszkaÒcÛw.
3. Nie rzadziej niø raz na kwarta≥ radni przyjmujπ, w odpowiednio
wczeúniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomoúci
miejscu i czasie wnioski i uwagi ludnoúci z w≥asnych okrÍgÛw wyborczych (dyøur radnego).
ß33
Radny jest obowiπzany braÊ udzia≥ w pracach Rady i jej organÛw
oraz instytucji samorzπdowych, do ktÛrych zosta≥ wybrany lub
desygnowany.
ß34
Radny moøe domagaÊ siÍ wniesienia pod obrady na sesjÍ,
a takøe na posiedzenie Zarzπdu i Komisji spraw, ktÛre wynikajπ
z postulatÛw i interwencji wyborcÛw.
ß35
1. Radny potwierdza swojπ obecnoúÊ na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, do ktÛrych zosta≥ wybrany, podpisem na
liúcie obecnoúci.
2. W razie niemoøliwoúci uczestnictwa w sesji Rady lub posiedzeniach komisji radny powinien przed ich terminem, nie
pÛüniej niø w ciπgu 7 dni od ich odbycia usprawiedliwiÊ swojπ
nieobecnoúÊ odpowiednio u przewodniczπcego lub Komisji.
ß36
Rada dokonuje oceny aktywnoúci radnych, biorπc pod uwagÍ ich
udzia≥ w sesjach Rady, posiedzeniach Komisji, odbywanie spotkaÒ z wyborcami i pe≥nienie dyøurÛw.
ß37
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiπzanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej
zgody rady.
3. Przed podjÍciem stanowiska wobec wniosku zak≥adu pracy
o rozwiπzanie stosunku pracy z radnym, rada bada szczegÛ≥owo wszystkie okolicznoúci sprawy, a zw≥aszcza obowiπzana jest wys≥uchaÊ wyjaúnieÒ radnego.
ß38
1. W celu wziÍcia udzia≥u w pracach organÛw Gminy, radnemu
przys≥ugujπ na ten czas zwolnienie od pracy zawodowej.
2. Podstawπ do czasowego zwolnienia radnego od zawodowej
stanowi otrzymane przez niego zawiadomienie lub zaproszenie,
zawierajπce okreúlenie prac, ktÛre ma wykonywaÊ.
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ß39
1. Na zasadach ustalonych przez radÍ, radnemu przys≥ugujπ
diety i zwrot kosztÛw podrÛøy s≥uøbowych.
2. Radni korzystajπ z bezp≥atnych przejazdÛw úrodkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy WieleÒ na podstawie
legitymacji radnego.
3. Przewodniczπcy Rady wydaje cz≥onkom komisji spoza Rady
stosowne dokumenty stwierdzajπce ich cz≥onkostwo w komisjach Rady.
4. Postanowienie ß35, ß38 ust. 2, ß39 ust. 1 i 2 stosuje siÍ
odpowiednio do cz≥onkÛw komisji spoza Rady.

Przewodniczπcy Rady
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