
UCHWAŁA NR lvl12l03

RADY GMlNY W JAsTRzĘBlU
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Jastrząb. .

Na podstawie art. 169, ust.4 ustawy zdnia 2 kwietnia 1997 r. - KonsĄitucja
Rzeczpospolitej Polskiej lDz. U. Nr 78, poz.483/ i ań. 18 ust.2 pkt 1 w aniązku z
ań. 3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym lDz. U. z2001 r.

Nr 142, poz. 1591 zpÓŻ. zm. / - Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala:

STATUT GM|NY JASTRZĄB

Rozdział l. Postanowienia ogólne.

91.
Uchwała określa:

1. ustroj Gminy Jastząb,
2. zasady twozenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy

orazudziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3. organizację wewnętrzną oraztryb pracy Rady Gminy Jastrząb, Komisji Rady

Gminy,
4. tryb piacy Wójta Gminy Jastrząb,
5. zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Jastrząb, :'

6. zasady : dostępu obywateli do dokumentow Rady, jej Komisji i Wojta Gminy
Jastząb orazkorrystanie z nich.

92.

llekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1. Gminie - nalezy Wzezto rozumieć gminę Jastrząb
2. Radzie - należy przezto rozumieÓ Radę Gminy Jastrząb
3. Komisji - naleŻy przezto rozumieć Komisje Rady Gminy Jastząb :

4. Komisji Rewizyjnej - naleĄ przezto rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Jastząb,

5. Wójcie - naleŻy przezto rozumieĆ Wojta Gminy Jastrząb
6. Statucie - naleŻy przezto rozumieĆ Statut Gminy Jastząb.

Rozdział ll. Gmina
s3.

1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołana

do organizacjiŻycia publicznego na swoim terenie.



2. Wszystkie osoby, ktore na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, zmocy ustawy
o samorządzie gmin nym, sta nowią wspolnotę samorządową, real izującą swoje
zbiorowe cele lokaln e poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

s4

1. Gmina połozona jest w Powiecie szydłowieckim, w wojewodztwie mazowieckim i

obejmuje obszar 55 km'.
2. Granice terytorium Gminy określa mapa stanowiąca załącznlk Nr 1 do niniejszego

statutu.
3. W Gminie mogą byc tworzone jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
5. Jednostkami pomocniczymi w Gminie są sołectwa wymienione W zał. Nr 3 do

statutu.

$5.

1. W celu wykonania swych zadan Gmina twozy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są jednostki wymienione w załączniku Nr 4

do niniejszego statutu.

s6.

Siedzibą organów Gminy jest miejscowosc Jastrząb.

&7.

Gmina posiada herb, ktorego wizerunek stanowi załącznikNr 2 do statutu.

Rozdział lll. Jednostki pomocnicze Gminy.

$8.

1. o utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a takze jej

granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały, z uwzględnieniem
następujących zasad:
1/ inicjatorem utworzenia, połączenia' podziału lub zniesienia jednostki

pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, ktory ta jednostka obejmuje lub
ma obejmować, albo organy Gminy,

2l ulworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi
zostac poprzedzone konsultacjami, ktorych tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3/ projekt granic jednostki pomocniczej sporządzaWojt w uzgodnieniu z
inicjatorem utworzenia tej jednostki,

4l przebieg granic jednostki pomocniczej powinien w miarę mozliwoŚci
uwzględ n iac natu ralne uwaru n kowan ia przestzen ne, komu n ikacyjne i więzi
społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1'



$e.

Uchwały o jakich mowa w & B ust. 1 powinny okreslac w szczególności:
1. obszar,
2. granice,
3. siedzibę władz,
4. nazwę jednostki pomocniczej.

& 10.

Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansowąW ramach budzetu
Gminy.

'v' 
$ 11.

1 . Kontrolę gospoda rki finansowej jed nostek pomocn i czych sprawuje Ska rbn ik
Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wojtowi'

2. Jednostki pomocnicze podlegająnadzorowi organów Gminy na zasadach
okreslonych w statutach tych jednostek.

s 12.

1. Przewodniczący organu wykonawczego; jednostki pomocniczej -Softys moze
uczestniczyc w Sesjach Rady Gminy.

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umozliwic uczestnictwo w sesjach Rady
przewod n iczącemu jed nostki pomocn iczej.

3. Przewodniczący moŻe zabierac głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału
w głosowaniu.

.)

Rozdział lV. organizacja wewnętrzna Rady.

$ 13.

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.



$14

1. Rada działa na sesjach , poprzez swoje komisje oraz przez Wojta w zakresie, w
jakim wykonuje on uchwały Rady'

2. Wójt Gminy i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, ktorej składają
sprawozdanie ze swojej działalnosci.

s 15.

\- Do wewnętrznych organów Rady naleŻą'.

1. Przewodniczący,
2. W iceprzewod niczący,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Komisje stałe wymienione w statucie,
5. komisje dorazne powołane do okreŚlonych zadan.

$ 16.

1' Rada powołuje następujące stałe Komisje:
1/ Rewizyjną
2l Samarządu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Finansow,
3/ HistoryCzną, oświaty, Kultury iZdrowia,
4/ Rolnictwa, LeŚnictwa, Gospodarki Zywnościowej i ochrony Srodowiska,
5l Przestuegania Prawa i Porządku Publicznego.

.v 2. Radny moze byĆ członkiem co najwyzej 2 Komisji.
3. W czasie trwania kadencji Rada Gminy moze powołać dorazne komisje do

wykonywania określonych zadań, określając ich skład izakres działania.

$ 17.

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej

kadencji na pienłszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pienłszej sesji obejmują

1/. okreslenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2l. przygotowanie projektu porządku obrad,
3/. dostarczenie Statutu Gminy nowo wybranym radnym,
4/. dokonanie otwarcia sesji,
5/. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem sposród radnych

obecnych na sesji.
4.Projekt porządku obrad o jakim mowa w ust.3 pkt.2 powinien obejmowac
sprawozdanie Wojta poprzedniej kadencji o Stanie Gminy.



s 18.

PrzewodniCząCy Rady , aw przypadku jego nieobecności
Wiceprzewod niczący W szczegol nosci,
1/ zwołuje sesję rady,
2l przewodniczy obradom,
3/ kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady ,

4l zaządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał ,
5/ podpisuje uchwały Rady ,

6/ czuwa nad zapewnieniem warunkÓw niezbędnych do wykonywania przez radnych
ich mandatu.

s 1e.

_ W przypadku odwołania z funkcji bądŹ wygasnięcia mandatu Przewodniczącego lub
v wiceprzewodniczącego Rady przed upływam kadencji , Rada na najblizszej sesji

dokona wyboru na wakujące stanowisko'

s20

1 ' Pzewodniczący , oprócz uprawnien pzewidzianych w 5 1B statutu , jest
upowazniony do reprezentowania Rady na zewnĄrz.

2. Rada, na wniosek Przewodniczącego moŻe upowaznić w drodze uchwały inną, niz
PrzewodniCząCy, osobę do reprezentowania jej na zewnąIrz.

3' W zakresie o jakim mowa w ust.1 Przewodniczący moze działac przez
pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem Przewodniczącego moŻe byc wyłącznie Radny.

$ 21.

D o o bowi ąkow W i ce p rzewod n ic ząCego naleŻy wyko nywa n ie zad a n zastrzezo n ych
''- przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku

Przewodniczącego '

$ 22-

Pod nieobecnośc Przewodniczącego jego zadania wykonuje WiceprzewodnicząCy.

$ 23.

1. Przewodniczący oraz WiceprzewodniCząCy koordynują z ramienia Rady pracami
komisji Rady.

2. Podziału zadan w zakresie , o jakim mowa w ust'1 dokonuje Przewodniczący
Rady.

s 24-

obsługę Rady ijej organow Zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na
stanowisku d/ s obsługi Rady.

5



Rozoział V. Tryb pracy Rady.

1. Sesje Rady.
$ 25.

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał Sprawy nalezące do jej
kompetencji , określone W ustawie o samorządzie gminnym oraz innych
ustawach, atakŻe w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. oprocz uchwał Rada moŻe podejmowac:
1 /. postanowienia proceduralne,
2l. deklaracje - zawierające Samo zobowiązanie się do określonego

postępowania ,

3/. oświadczenie - zwierające stanowisko w okreslonej sprawie ,

4/. apele _zawierające formalne niewiązące Wezwanie adresatow
zewnętrznych do okreslonego postępowania, podjęcia inicjatywy czyv zadania,

5/. opinie - zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny.
3' Do postanowień, deklaracji, oŚwiadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie

pzewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej
ipodejmowanie uchwał.

$26

1 . Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwoscią potrzebną do wykona nia zadan
Rady, nierzadziejjednak niŻraz na kwańał.

2. Sesjami zvvyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady .

3. Sesjami zwyczajnymi są rowniez sesje niepzewidziane w planie pracy, ale
zwołane w zwykłym trybie.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach pzewidzianych w ustawie.

-'-- 2. Przygotowanie sesji.
$ 27.

1 . od powiedzia l nym za przy gotowa n ie sesj i jest Przewod n iczący .

2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1/. ustalenie poządku obrad,
2/. ustalenie czasu i miejsca obrad,
3/. zapewnienie dostarczenia radnym materiałow, w tym projektow uchwał,

dotyczący ch poszczegol nych p u n ktow poząd ku o brad.
3. Sesje zwołuje Pzewodniczący lub z jego upowaznienia WicepzewodnicząCy.
4. o terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się

radnych najpozniej na 7 dni przed terminem obrad Za pomocą listow poleconych
lub w inny skuteczny sposob.

5. W przypadkach uzasadnionych rangą spraw i pilnym rozstrzygnięciem
Pzewodniczący moze dokonac zwołania sesji bez zachowania terminow, o
ktorych mowa w ust. 4 przez gońca, ktory doręcza zawiadomienie, projekt
porządku obrad i projekty uchwał co najmniej na 2 dni przed terminem sesji.



Do zasad doręczania zawiadomień przez gonca zastosowanie mają odpowiednieprzepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
6' Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi ósji poswięconej uchwaleniu

budzetu isprawozdaniazwykonania ouozótu przesyła się radnym najpozniej na 7dni przed sesją.
7 ' Zawiadomienie o terminie , miejscu i przedmiocie obrad rady powinno byĆ podane

do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjęty, có najmniej na 3 dniprzed terminem sesji.
B. Terminy , o jakich mowa w ust. 4 ,6 rozpoczynająbieg od dnia wysłania

powiadomienia / data stempla pocztowego/.

$28

1' Przed kaŻdąsesją Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Wojta, ustala listęosob zaproszonych na sesję.
2' W sesjach Rady winni uczestniczyĆ Wojt, Wicewójt oraz Sekr etarzi SkarbnikGminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnychjednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji.

$2e

Wojt obowiązanyjest udzielic Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w pzygotowaniu i odbyciu sesji.

$ 30.

obrady sesji są jawne.

$ 31.

Rad.a ma prawo wyłączyćjawnoŚc obrad w odniesieniu do całej sesji lub konkretnychpunktów poządku obrad na wniosek' przewodniczącego lub co'najńnie| s- ciuradnych, tylko z waznych powodow dotyczącycrl tajeńicy panstrłowe;i słuznowe,
lub w innych przypadkach okreŚlonych w odręnnyc't.' przepisach.

$ 32.

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu'
2' Na wniosek Przewodniczącego obrad bądz radnego, Rada moŻepostanowiĆ oprzenłaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym ,iyznrc.onym terminie na
- kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3' o pzenruaniu sesji w trybie przewidzianym W ust. 2 Rada moze postanowiĆ wszczegolnosci ze względu na niemozliwośc Wyczerpania porządi<u obrad lub



koniecznośc jego rozszerzenia , potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów
lub inne nieprzewid ziane przeszkody uniemozliwiające Radzie własciwe
obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przenruania obrad oraz imiona i nazwisko radnych, ktorzy bez
usprawiedliwienia, opuścili obrady przed ich zakończeniem , odnotowuje się w
protokole.

s 33.

1. Kolejne sesje rady zwoływane Są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub
w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych o jakich mowa w 5 26 ust.

4.

$ 34.

i- 1. Rada moze rozpocząc obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad , gdy liczba radnych obecnych w
miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie ponizej połowy składu, jednakze
Rada wówczas nie moze podejmowac uchwał.

sĘ 
uu'

1. Sesję otwiera , prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. \N razie nieobecności Przewodniczącego czynności okreslone w ust. 1 wykonuje

W icepr'zewod niczący Rady.
3. Rada , na wniosek Przewodniczącego Rady , moŻe powołac spośród radnych

sekretarza obrad i powierzyÓ mu prowadzenie listy mowcÓw, rejestrowanie
zgłoszonych wnioskÓw, obliczanie wynikow głosowania jawnego po , sprawdzeniu
quorum oraz wykonanie innych czynności o podobnym charakterze.

$36

1. otwarcie sesji następuje po Wypowiedzeniu przez Pzewodniczącego Rady
formuły: ,,otwieram sesję Rady Gminy Jastząb''.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecnoŚci
prawomocność obrad.

$ 37.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytania o ewentualne wnioski w
sprawie zmiany porządku obrad.

$ 38-

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1l przyjęcie protokołu z popzedniej sesji,
2l informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

między sesyjnym,



3/ sprawozdanie z działalnoŚci Wojta raz na kwańał, zwłaszcza
z wykonywania uchwał Rady,

4l rozpatrzenie i podjęcie uchwał,
5/ interpelacje i zapytania radnych,
6/ odpowiedzi na interpelacje,
7/ wolne wnioski i informacje.

& 39.

1. Sprawozdanie, o jakim mowa w & 38 pkt 2 składa Wojt lub wyznaczony przez
niego zastępca.

2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniCząCy komisji lub sprawozdawcy
wyznaczeni przez ko m isje.

$ 40.

t.- 1. lnterpelacje i zapytania są kierowane do Wojta.
2. lnterpelacje dotyczą Spraw gminnej wspolnoty o zasadniCzym charakterze.
3. lnterpelacja winna zawieraĆ krotkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego

jej pzedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. lnterpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady,

P rzewod n i CząCy niezwłoczn ie p ze kazuj e i nte rpel a cj e a d resatowi.
5. Odpowiedz na interpelacje jest udzielona w formie pisemnej, w terminie 21 dni -

na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. odpowiedzi na interpelację udziela Wojt lub własciwe rzeczowo osoby

upowaznione do tego przez Wojta.
7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złoŻonych interpelacjach i

odpowiedziach na nie na najblizszej sesji rady , W ramach odrębnego punktu
porządku obrad.

$41

' 1 . Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemow Gminy, takŻe w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. ZapyIania formułowane są pisemnie na ręce Pzewodniczącego Rady lub ustnie
w trakcie sesji Rady.

3. Jezeli bezpośrednia odpowiedz na zapytanie nie jest mozliwa, pytany udziela
pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni.

$ 42.

1' Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku , otwierając i

zamykając dyskusje nad kazdym punktem
2. Pzewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszen, w uzasadnionych

przypadkach moze takze udzieliÓ głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolnozabierać głosu bezzezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady moze zabierac głos w kaŻdym momencie obrad.
5. Pzewodniczący moŻe udzielac głosu osobie nie będącej radnym.

--ś'



s 43.

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad a zwlaszcza nad
zwięzłoscią wystąpień radnych oraz innych osob uczestniczących w sesji.

2' Przewodniczący Rady moze czynic radnym uwagi dotyczące tematu , formy,
czasu tnluania ich wystąpien, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
przył,tołac mowcę ,,do rzeczy".

3' Jezeli temat lub sposob wystąoienia albo zachowanie radnego w sposÓb
oczywisty zakłocająporządek obrad bądz uchybiają powadze sesji ,

Przewodniczący Rady przywołuje radnego ,,do porządku'', a gdy przywołanie nie
odniosło skutku, moŻe odebrac mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w
protokole.

4' Postanowienie ust. 2 i3 stosuje się , odpowiednio do osob zpoza Rady
Zaproszonych na sesje i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzezeniu Przewodniczący Rady moze nakazac opuszczenie sali
\.* tym osobom spoŚrod publiczności, ktÓre swoim zachowaniem lub wystąpieniami

zakło ca)ą po rząd e k ob ra d bąd z n a ru szają powa gę sesj i.

s 44.

Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie
radnego zgłoszone na pismie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym
Radę .

$45

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury
formalnej, w szczególnoŚci dotyczących:

- stwierdzenie quorum ,

- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąoienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mÓwcÓw lub kandydatow,

zakonczenia dyskusji i podjęcie uchwały,
- zarządzenia przenły,
- odesłanie projektu uchwały do komisji,
- przeliczania głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu
jednego głosu ,,za" ijednego głosu ',przeciwko'' wnioskowi, po czym poddaje
Sprawę pod głosowanie.

$ 46.

1. Sprawy osobiste Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
Rada moze jednak postanowi ć inaczĄ.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadkow nieusprawiedliwionej nieobecności
zainteresowanego na sesji.
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$ 47.

1. Po Wyczerpaniu listy mowcow , Przewodniczący rady zamyka dyskusję. W razie
potrzeby zarządza przerwę w celu umozliwienia własciwej komisji lub Wojtowi
ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wnioskow, a jeśli zaistnieje
taka koniecznośÓ - przygotowanie poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2' Po zamknięciu dyskusji Pzewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęCiu procedury głosowania do momentu zarządzenia głosowania

PrzewodniCząCy Rady moze udzieliĆ radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub
uzasadnienia formalnego wniosku o sposobie lub porządku głosowania .

s 48.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję ,-l- wypowiadając formułą" zamykam .'..'..... sesję Rady Gminy Jastrząb''.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uwaŻa się za czas tnłania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takŻe sesji ktora objęła więcej niz jedno posiedzenie.

$ 4e.

1' Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały moze nastącic tylko w drodze odrębnej

uchwały podjętej nie wcześniej , niz na następnej sesji.
3. Postanowienia ust.2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

& 50.

Do wszystkich osob pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub
posiedzenia mają zastosowanie ogolne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca,
w ktorym sesja się odbywa.

$ 51.

1' Pracownik Urzędu Gminy ,zatrudniony na stanowisku ds' obsługi Rady Gminy w
uzgod n ien iu z P rzewod n iczącym Rady, s porządza z kaŻdej sesji protokoł'

2. Przebieg sesji nagryWa się na taśmę magnetofonową, ktorą przechowuje się
minimum 3 miesiące '

$ 52.

1. Protokoł z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg'
2. ProtokÓł z sesji winien W szczegolności zawierać:

1/. numer, datę imiejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęciai
zakonczenia oraz wskazywac numery uchwał' imię i nazwisko
przewodniczącego obrad i protokolanta,

2/' stwierd zenie prawomocności obrad,
3/. imiona i nazwiska nieobecnych członkow Rady, z ewentualnym podaniem

przy czy n n ieobecności,
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4/. odnotowane przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji,
5/. ustalony porządek obrad,
6/. przebieg obrad, aw szczegolnościtresc wystąpień albo ich streszczenie,

teksty zgłoszonych , jak rowniez uchwalonych wniosków, a nadto
odnotowanie faktow zgłoszenia pisemnych wystąrien ,

7l. przebieg głosowaniazwyszczegolnieniem liczby głosow ,Za" ,,,przeciw'' i.

,''il: H#l';1;:j:1 r:' ł:,y ::#ł::xffi t o..ę n n 

" 
g o d o t re ś c i u c h w a ły'

9/. Podpis Przewodniczącego obrad iosoby sporządzającej protokoł,

$ 53.

1 . W trakcie obrad lub nie pozniej niŻ na najblizszej sesji radni mogą zgłaszac
poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy Czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga
Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy
magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.\!-/ 2. JeŻeli wniosek wskazany w ust.1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca moze
wniesć sprzeciw do Rady.

3. Rada moze podjąc uchwałę o przyjęciu protokołu zpoprzedniej sesji po
rozpatrzeniu sprzeciwu o jaki mowa w ust.2.

$ 54.

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych
gości , teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osob nieobecnych
, oświadczenia , inne dokumenty złoŻone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wojtowi najpozniej w ciągu czterech dni
od dnia zakonczenia sesji.

3' Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym
jednostkom organizacyjnym, ktore sązobowiązane do określonych działań, z
dokumentow tych wynikających.

.AL
s r.r.

1. obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomien, wyciągow z protokołtl
itp.)sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2. Pracownik, o ktorym mowa w ust.1 podlega w sprawach merytorycznych
P rzewod niczącemu Rady'

4. Uchwały.
s 56.

1. Uchwały, o jakich mowa W $ 25 ust' 1 , a takze deklaracje, oświadczenia, apele i

opinie, o jakich mowa W s 25 ust' 2 są sporządzone w formie odrębnych
dokumentow.

2. Przepis ust. '1 nie dotyczy postanowien proceduralnych.
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$ 57.

1. lnicjatywę uchwałodawczą posiada kaŻdy z radnych, grupa radnych, Komisje
Rady oraz Wojt, chyba ze przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien okreŚlac W szczegolnosci.
1/ tytuły uchwały,
2/ podstawę prawną'
3/ postanowienia merytoryczne
4i w miarę potrzeby określenie Źrodła sfinansowania realizacji uchwały,
5/ okreŚlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaĘ i złoŻenia

sprawozdania po jej wykonaniu,
6/ ustalenie terminu obowiązywania wejścia w zycie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien zostac przedłozony Radzie wrazz uzasadnieniem, w
ktorym nalezy wskazac potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach
fi na n sowych jej realizaĄi.

4. Projekty uchwał poza uchwałami budzetowymi i około budzetowymi są opiniowane
*' co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

s58

Uchwały Rady powinny byc zredagowane w sposob związły, syntetyczny, przy uzyciu
wyraŻen w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał naleŻy unikac
posługiwania się wyrazeniami specjalistycznymi , zapoŻyczonymi z językow obcych.

$ 5e.

1 ' llekroc przepisy prawa ustanawiają wymog działania Rady po zaopiniowaniu jej
uchwały, w uzgodnieniu lub W porozumieniu z organami administracji rządowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt
uchwały przyjęty przez Radę'

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisow prawa wynika, ze
przedłozeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wojta.

! 
$60.

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiedni do Wiceprzewodniczącego prowadzącego

obrady.
s61

1. WÓjt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i pzechowqe wraz z
protokołami sesji rady.

2. odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomoŚci
zaleŻnie od ich tresci.

5. Procedura głosowania.
$ 62.

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
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$ 63.

1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Puewodniczący obrad. Pracownik ds.

obsługi Rady przelicza oddane głosy ,,za", ,,przeciw'' i ,,wstrzymujące się'', sumuje.
je i porownując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub
ustawowym składem Rady i odnotowuje wyniki głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczania głosow Przewodniczący obrad moŻe wyznaczyc radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Pzewodniczący obrad.

$ 64.

1. W głosowaniu tajnym radni głosują Za pomocą kań ostemplowanych pieczęcią'\- Rady, przy czym kaŻdorazowo rada ustala sposob głosowania, a samo
głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z
wyłonionym spoŚrod siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposob
głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kań do głosowania nie moŻe byc więcej niz radnych obecnych na sesji'
4. Po przeliczeniu głosow Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokoł,

podając wynik głosowania.
5. Kańy z oddanymi glosami i protokoł głosowania stanowią załącznik do protokołu

sesji.

$ 65^

'l. Pzewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i

ogłasza radzie proponowaną tresó wniosku w taki sposob, aby jego tresÓ była
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

\v 2. W pienłszej kolejnosci Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek
najdalej idący, jesli moze to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi
wnioskami. Ewentualny spor co do tego, ktory z wnioskow jest najdalej idący
r ozstzy ga P zewod n iczący o b rad .

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborow osób, Przewodniczący obrad przed
zamknięciem listy kandydatow zapytuje kazdego z nich czy zgadza się
kandydowaÓ i po otrzymaniu odpowiedzitwierdzącej poddaje pod głosowanie
zamknięcie listy kandydatow, a następnie zarządza wybory.

4. Pzepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złoŻył upzednio
zgodę na pismie.

$ 66.

1. Jezeli oprocz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pienłszej kolejności Rada głosuje nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2' Głosowanie nad poprawkami do poszczegolnych paragrafow lub ustępÓw
projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, ze w pierwszej kolejnoŚci

14



Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, ktorych przyjęcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały,
poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego Samego fragmentu projektu uchwały kilku
poprawek stosuje się zasadę określoną 5 66 ust. 2'

5. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem
uchwały w całosci ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwały.

6' Przewodniczący obrad moŻe odłoŻyc głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi
sp rzeczność pom ięd zy poszczeg ol nym i posta nowien ia m i uchwały.

s 67-

1 . Głosowanie zwykłą większością głosow oznacza, Że przechodzi wniosek lub

wstzymujących się i niewaznych nie dolicza się do zadnej zgrup głosujących ,,za"
czy ,,przeciw".

2' JeŻeli celem głosowania jest wybor jednej z kilku osob lub mozliwości, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na ktory oddano największą liczbę głosow .

$ 68-

'1. Głosowanie bezwzględną większoŚcią głosow oznacza, Że puechodzi wniosek
lub kandydatura, ktore uzyskały co najmniejjeden głos więcej od sumy
pozostałych waznie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących
się.

2. Bezwzględna większośc głosow przy parzystej liczbie głosujących zachodzi
wóWcZaS, gdy za wnioskiem tub kandydaturą zostało oddanych 50% + '1 waznie
oddanych głosow.

3. Bezwzględna większosc głosow przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi
\--. wóWczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturązostała oddana liczba głosow o 1

większa od sumy pozostałych waznie oddanych głosow.
4. Głosowanie bezwzględną większoŚcią ustawowego składu Rady oznacza, Że

przechodzi wniosek lub kandydatura, ktora uzyskała liczbę całkowitą waznych
głosow oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyŻszającąpołowę
ustawowego składu Rady, azarazem tej połowie najblizszą.

6. Komisje Rady.
$ 6e.

1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji
doraznych okresla Rada w odrębnych uchwałach'

2. Postanowienie ust. '1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

$ 70.

1. Komisje stałe działajązgodniezrocznym planem pracy przedłozonym Radzie.
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2' Rada moze nakazaćkomisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

s 71.

1' Komisje Rady mogą odbywać wspolne posiedzenia'
2. Komisje Rady mogą podejmowaó wspołpracąz odpowiednimi komisjami innych.

gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeslijest to
uzasadnione przedmiotem ich działalnosci.

3' Komisje opiniują projekty uchwał, formułująwnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upowaznienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołac posiedzenie komisji i

nakazac złoŻenie Radzie sprawozda n ia.

s 72.

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub wskazany przez
\- przewodniczącego członek komisji.

s73

1' Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzen komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach

Komisji Rewizyjnej.

$ 74-

1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji
Rady sprawozdania z działalności komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraznych komisji powołanych przez
Radę.

$ 75,

Rozstrzygnięcia komisji uchwalane Są w głosowaniu jawnym zwykłą większoŚcią
głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. Radni.
$ 76.

1. Radni potwierdzają swoją obecnośc na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem
na liscie obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien
usprawiedliwiÓ swoją nieobecność, składając stosowne pisemne lub ustne
wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
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$ 77.

rad
Radni powinni utrzymywaĆ stały kontakt z wyborcami.

$ 78.

1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego
obowiązkow, Przewodniczący Rady moŻe wnioskować o udzielenie radnemu
upomnienia.

2. Uchwałę W Sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim
umozliwieniu radnemuzłoŻenia wyjasnień, chyba, ze nie okaŻe się to mozliwe.

$7s

1. W pzypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim
stosunku pracy, Rada moze powołac komisję doraŹnądo szczegołowego
zbadania wszystkich okoliczności sprawy'

2' Komisja przedkłada swoje ustalenia ipropozycje na pismie Przewodniczącemu
Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna
u mozliwic rad nem u żoŻenie wyjaśn ień.

$ 80.

1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w
ktorym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

\-- 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach
związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

8. wspolne sesje z radnymi innych jednostek samorządu
terytorialnego.

$ 81.

1' Rada moze odbywaĆ wspolne sesje z Radami innych jednostek samorządu
terytorialnego, a szczegolności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspolnych
spraw.

2. Wspolne sesje organizują pzewodniCząCy rad zainteresowanych jednostek
samorządu terytorialnego'

3. Zawiadomienie o wspÓlnej sesji podpisują wspolnie przewodniczący lub
u powazn ie n i wice p rzewod n iczący za i nteresowa nych jed noste k samorząd u
terytorialnego.
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$ 82.

1. Koszty wspolnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu
terytorialnego, chyba ze radni uczestniczący We wspolnej sesji postanowią
inaczel.

2. Pzebieg wspolnych obrad moze byc uregulowany wspolnym regulaminem
uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział Vl. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
$ 83.

\- 
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członkow.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

$ 84.

PrzewodniCzący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi
jej obrady.

$ Bs.

1 . Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegająwyłączeniu od udziału w jej działaniach
W sprawach, w ktorych moze powstac podejrzenie o ich stronniczość lub
interesownoŚÓ.

2' W sprawach wyłączenia poszczegolnych członkow Komisji decyduje pisemnie
Przewod n i Czący Komisji Rewizyjnej.\-' 3. o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada'

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej moze odwołaÓ się na piśmie od decyzji o
wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomosci o tresci tej
decyzji .

2. Zasady kontroli.
$ 86.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalnośc Wojta , gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

- legalności,
- gospodarnosci,
- rzetelności,
- celowosci,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym .
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2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnosci gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotow, w tym wykonanie budzetu Gminy.

5 87

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenia Rady w zakresie i.w
formach wskazanych w uchwałach Rady'

S BB.

Kom isja Rewizyj na prze p rowadza n astępujące rodzaje ko ntrol i :

1/ kompleksowe - obejmujące całośc działalności kontrolowanego podmiotu.
2/ problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu

działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w
jego działalności,

3/ sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia , czy wyniki poprzedniej
kontrolizostały uwzględnione W toku postępowania danego podmiotu.

s Be.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie
pracy, zatwierdzonym przez Radę'

2. Rada moŻe podjąc decyzję W Sprawach przeprowadzenia kontroli nie objętej
planem, o ktorym mowa w ust.1.

$ e0.

1' Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed \ch zrealizowaniem,
co W Szczegolności dotyczy projektow dokumentow mających stanowić podstawę
określonych działań.

2. Rada moze nakazac Komisji Rewizyjnej a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zespołom kontrolnym zaniechanie , a takŻe przerwanie kontroli lub odstąpienia od

\ - poszczegolnych czynności kontrolnych.
3. Rada moŻe nakazaĆ rozszerzenie lub zawęŻenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o ktorych mowa w ust. 2-3 wykonyvvane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w kazdym

przypadku podjęcia takiej decyz1i przez Radę.

$ e1.

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposob umozliwiający bezstronne i

rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalnosci
według kryteriow ustalonych W $ 86 ust.1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodow zebranych w toku postępowania
kontrolnego.

3. Jako dowod moŻe być wykozystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.
Jako dowody mogą byĆ wykorzystane w szczególnosci : dokumenty, wyniki
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oględzin, zeznania swiadkow, opnie biegłych oraz wyjasnienia i oswiadczenia
kontrolowanych.

3. Tryb kontroli.
s e2.

1. Kontrołi dokonuje Komisja Rewizyjna lub w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły
kontrolne składające się z co najmniej z dwoch członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu
kontrolnego, ktory dokonuje podziału czynnoŚci pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upowaznienia wydanego
przez Przewod niczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany

. podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.'\- 4. Kontrolujący obowięani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych
okazac kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowaznienie, o ktorym mowa
w ust. 3 oraz dowody osobiste.

$ e3.

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa , kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika
kontrolowanejjednostki i Wojta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. JeŻeli podejrzenie dotyczy osoby Wojta, kontrolujący zawiadamia o tym
Przewodniczącego Rady.

$ e4.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnic warunki i środki
dla prawidłowego pzeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności
przedkłada c na Żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do
przeprowadzenia kontroli oraz umoŻliwic kontrolującym wstęp do obiektow i

pomieszczen kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktory odmowił wykonania czynności, o

ktorych mowa w ust' 1 i2 obowiązany jest do niezwłocznego złoŻenia na ręce
osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na Żądanie kontrolujących , kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest
udzielic ustnych i pisemnych wyjaśnień, takze w przypadku innych , niz określone
w ust.3.

se5

Czynnosci kontrolne wykonywane Są w miarę mozliwosci w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanego podmiotu.

4' Protokoły kontroli.
$e6
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1. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej
zakończenia - protokoł z kontroli, obejmujący:

1l. nazwą i adres kontrolowanego podmiotu,
2l. imią i nazwisko kontrolujących,
3/. d aty r ozpoczęcia i zako ńczenia czyn ności ko ntro lnych,
4/. okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5/. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6/. przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a W szczegÓlności wnioski kontroli

wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności
kontrolowa nego pod m iotu oraz wska zanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokole ,

7l. daIą i miejsce podpisania protokołu,
B/. podpis kontrolujących i kierownika kontrolowanego

podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem

.v z. Protok#'"{H,i"?n"':'i^*" zawieraćwnioski oraz propo zyqeco do sposobow
usunięcia nieprawidłowoŚci stwierdzonych w wyniku kontroli.

$ e7.

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego
podmiotu, jest on obowiązany do złoŻenia - w terminie 3 dni od daty odmowy -
pisem nego wyjaśn ien ia jej przy czyn.

2. Wyjasnienia, o ktorych mowa w ust.1 składa się na ręce Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.

$ e8.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze złoŻyc na ręce Pzewodniczącego
Rady uwagi dotyczące kontroli ijej wyników.

2. Uwagi, o ktorych mowa w ust.1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

$ ee.

Protokoł pokontrolny sporządza się w trzech egzemplazach, które -w terminie 3 dni
od daty podpisania protokołu - otzymują: Przewodniczący Rady , Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej i Kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plan pracy i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

$ 100.

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do
dnia 30 stycznia kazdego roku.

2. Plan przedłoŻony Radzie musi zawierać co najmniej:
1i. termin odbywania posiedzeń,
2/' termin iwykazjednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada zatvłierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej.
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Ę 101.

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 marca kazdego roku -
rocznie sprawozdanie ze swej działalnosci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraĆ'.
1l . liczbą, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonej kontroli,
2l. wykaz najwazniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3l. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
41. wykaz analiz kontroli dokonanych pzez inne podmioty wrazz

najwazniejszymi wnioskami, wynikającymi ztych kontroli,
5i. ocenę wykonania budzetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie

absolutorium.
3. Poza przedmiotem okreŚlonym w ust.1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie

ze swej działalnosci po podjęciu stosownej uchwały Rady, okreslającej przedmiot i

termin złoŻenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

s 102.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej
Przewodniczącego, zgodnie zzatwierdzonym planem pracy orazw miarę
potrzeb.

2. Puewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia , ktore nie są objęte
zatwierdzonym planem Komisji , w formie pisemnej.

3. Posiedzenia , o jakich mowa w ust.2 , mogą byc zwołane z własnej inicjatywy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a lakŻe na pisemny umotywowany
wniosek:

1l Pzewodniczącego rady lub tez pisemny wniosek:
2l nie mniej niz 5 radnych,
3/ nie mniej niz 3 członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej moze zaprosiÓ na jej posiedzenia:
1l radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2/ osoby zaangaŻowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze

biegłych lub ekspertow.
5. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą brac udział tylko jej członkowie oraz

zaproszone osoby.
6' Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleŻy spoządzic protokoł, ktory winien byc

podpisany przez wszystkich członkow komisji uczestniczących w posiedzeniu.

$ 103.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapada1ązwykłąwiększoscią głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

$ 104.

obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt .
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$ 105.

1 . Komisja Rewizyjna moŻe korzystac z porad, opinii i ekspeńyz osob posiadających
wiedzę fachową w zakresie związanym z puedmiotem jej działania'

2. \N przypadku , gdy skorzystanie zvvyŻej wskazanych środkow Wymaga zawarcia
odrębnej Umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze Środkow komunalnych,
PrzewodniCzący Komisji Rewizyjnej pzedstawia sprawę na posiedzeniu Rady,
celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem
komunalnym do zawarcia stosowanej umowy w imieniu Gminy.

$ 106.

'l. Komisja Rewizyjna moze na zlecenie rady lub po powzięciu stosowanych uchwał
przez wszystkie zainteresowane komisje , wspołdziałać w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej

2. Wspołdziałanie moze polegac W Szczegolnosci na wymianie uwag, informacji i

doświadczeń dotyczących działalności kontro ln ej oraz na przeprowadzeniu
wspolnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej moŻe zulracać się do przewodniczących
innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych
mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą .

4. Do członkÓw innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej pzez
Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację wspołdziałania poszczegolnych
komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności
działania oraz unikania zbędnych kontroli.

$ 107.

Komisja Rewizyjna moze wystąpić do organow Gminy w sprawie wniosków o
przeprowadzenie kontroli przez Regionalną lzbę obrachunkową, Najwyzszą lzbę
Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział Vll . Zasady działania klubów radnych.

$ 108.

Radni modątworzyć kluby radnych , według kryteriow przezsiebie pzyjętych.

$ 10e.

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez Co
najmniej 5 radnych.
Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady'
W zgłoszeniu podaje się:

1l. nazwę klubu,
2/. listę członkow,

2.
.)
\).
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3i imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest

obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

s 110.

1. Kluby działająwyłącznie w ramach Rady'
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubow.

$ 111.

1. Kluby działająw okresie kadencji Rady. Upłwv kadencji Rady jest rownoznaczny Z
rozwiązaniem klubow'

2. Kluby mogą ulegac wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członkow,
podejmowanych bezwzględ na większością w obecności co najmniej połowy
członkow klubu.U 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba członkow spadnie ponizej
Ąó-

$ 112.

Prace klubow organizują przewodnicząCy klubow, wybierani przez członkow klubu.

s 113.

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubow nie mogą byc sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubow są obowiązani do niezwłocznego pzedkładania

!L regulaminow klubow Przewodniczącemu rady po ich uchwaleniu.
4' Postanowienie ust. 3 dotyczy takŻe zmian regulaminow'

s 114.

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie
organizacji lub trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiac swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych
pzedstawicieli.

$ 115.

Na wniosek pzewodniczących klubów Wojt obowiązany jest zapewnic klubom
organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
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5116.

Wojt wykonuje:
'1l uchwały Rady,
2l przypisane ustawowo zadania i kompetencje,
3l zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy przepisow obowiązującego

prawa - naleŻy do niego,
4/ inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

s 117.

Wojt ma obowiązek uczestniczyc W sesjach Rady.

$ 118.
'\

Komisje Rady mogą Żądac przybycia wójta na ich posiedzenie.

& 119.

Zastępca Wojta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w & 116
i & 1 17 w przypadku uzyskania upowaŻnienia od Wojta.

Rozdział X. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z
dokumentów Rady, Komisji iWojta .

$ 120.

obywatelom udostępnia się dokumenty określone.w ustawach.

$ 121.

Protokoły z posiedzen Rady i Komisji oraz innych kolegialnych organow Gminy
podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiazujacymi
pzepisami prawa oraz Statutem.

$ 122.

1. Dokumenty zzakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w
dniach pracy Uzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantÓw.

2. Dokumenty zzakresu działania Wojta orazUrzędu udostępniane Są u pracownika
ds. organizacyjnych, w dniach i godzinach przyjmowania interesantow.

3. Ponadto dokument, o jakich mowa w ust. 1 i 2 sąrowniez dostępne w
wewnętrznej sieci informacyjnej Urzędu Gminy oraz dostępnych zbiorach danych.

$ 123.
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Realizacja uprawnień określonych w 5 121 i 122 moŻe się odbywac wyłącznie w
Urzędzie Gminy i asyście pracownika Urzędu Gminy.

$ 124.

Uprawnienia okreslone W $ 121 i 122 nie znajdują zastosowania :

1l w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,
2l gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3/ w odniesieniu do spraw indywidualnych zzakresu administracji publicznej, o ile

ustawa nie stanowi inaczej, niŻ art.73 kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział xl. Pracownicy samorządowi'

& 125.

W Urzędzie Gminy pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

1/ wyboru _ WÓjt Gminy,
2l powołania w drodze zarządzenia - Wicewojt Gminy,
3/ powołania - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik USc,
4/ mianowania _ kierownicy referatów oraz inni pracownicy według uznania

Wojta,
5/ umowy o pracę _ pozostali pracownicy Urzędu Gminy.

Rozdział Xll. Postanowienia końcowe.

g 126.

Traci moc uchwała Nr lvI16101 Rady Gminy z dnia 28 wrzesnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Jastrząb po zmianach ustawy zdnia B marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Wprowadzonych ustawą z dnia 1 1 kwietni a 2001 r. lDz. |J.
Nr 45, poz. 497 l oraz uchwała nr vll29l01 Rady Gminy z dnia 29 listopad a 2OO1 r.
w sprawie reasumpcji uchwały Nr lV/16/01 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28
wrzeŚnia 2001 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Jastrząb'

$ 127.

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewodŻwa M azowieckiego.

PRZEW

26:ffiq'
Rady



Załącznik Nr 1

do Statuiu Gmińy Jastrząb
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Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Jastrząb
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Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Jastrząb

Jednostkami pomocniczymi Gminy są następujące sołectwa:

1. Gąsawy Plebańskie
obejmujące wies Gąsawy Plebańskie.

2. Gąsawy Rządowe
obejmujące wieś Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe Kurkoć.

3. Gąsawy Rządowe Niwy
obejmujące wieś Gąsawy Rządowe Niwy.

4. Jastrząb
obejmujące wieŚ Jastrząb

5' Kolonia Kuźnia
obejmujące wieŚ Kolonia Kużnia, Lipienice Kolonia.

6. KuŹnia
obejm ujące wies KuŹnia.

7. Lipienice Dolne
obejmujące wieś Lipienice Dolne.

8. Lipienice Górne
obejmujące wieś Lipienice GÓrne.

9' orłow
obejmujące wieś orłow.

10. Nowy Dwór
obejmujące wieś Nowy Dwór.

11. Smiłow
obejmujące wieś Smiłow.

12. Wola Lipieniecka Mała
obejmujące wieś Wola Lipieniecka Mała.

13' Wola Lipieniecka Duża
obejmujące wieś Wola Lipieniecka DuŻa'
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Załącznik nr 4

do Statutu Gminy Jastrząb

Wykaz Jed nostek Org anizacyjnych G m i ny.

1. Gminny osrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu.

2. Gminna Biblioteka Publicznaw Jastrzębiu

3. Zespoł Szkoł Publicznych w Jastrzębiu, w ktorego skład
wchodzą:
Publiczne Gimnazjum W Jastrzębiu,
Publiczna Szkoła Podstawowa W Jastrzębiu.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych,

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej,

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze,

7' Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiłowie.
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IJZASADNIENIE

Przedstawiony proj ekt uchwały wynika z konięczności dostosowania

obecnego Statutu Gminy lastrząb do obowiązujących przepisów prawa.

Proponowane zmiany wprowadzono w oparciu o ustawę z dnia20 czerwcaŻ00Ż

r. o bezpośrednim wyborze wó1ta, burmistrza i prezydenta miasta oraz

Zrrnany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym.

Projekt Statutu Gminy opracowany został ptzęz doraŹnąKomisję Statutowo-

Regulaminowąi zostaje przedłożony do uchwalenlaptZęZ Radę Gminy.


