
UCHWALA NR V/31103
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 06 marca 2003 roku

w sprawie Statutu Gminy Regnów

Na podstawie art. 169 ustA ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 78, pozA83) oraz art.3 ust.l i art.18 ust.2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271
i Nr 214, poz.1806) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie statut Gminy Regnów, stanowiacy zalacmik do mmeJszeJ
uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala Nr X/48/96 Rady Gminy Regnów z dnia 08 lutego 1996
roku w sprawie statutu Gminy w Regnowie (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1996r.
Nr 16, poz. 133, z 1998r. Nr 11, poz.103; Dz. Urz. Woj. Lódzkiego z 2001r. Nr 111,
poz. 1176 i z 2002r. Nr 3, poz.85).

§ 3. 1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa
Lódzkiego.

2. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.



Zalacznik do Uchwaly
Nr V/31/03 Rady Gminy Regnów
z dnia 06.03.03r.

STATUT GMINY REGNÓW

DZIAL I.

Postanowienia ogólne

§ l. Statut okresla:

1) ustrój Gminy Regnów;

2) zasady tworzeni~ laczeni~ podzialu i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy

oraz udzialu przewodniczacych tych jednostek w pracach rady gminy;

3) organizacje wewnetrzna oraz tryb pracy Rady Gminy Regnów, komisji Rady

Gminy Regnów;

4) tryb pracy Wójta Gminy Regnów;

5) zasady dostepu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy

Regnów oraz korzystanie z nich;

6) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Regnów;

7) zasady sporzadzania i ewidencjonowania protokolów sesji Rady, posiedzen komisji
a takze uchwal, opini i postanowien.

§ 2.Ilekroc w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - nalezy przez to rozumiec gmine Regnów;

2) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rade Gminy Regnów;

3) Komisji - nalezy przez to rozumiec komisje Rady Gminy Regnów;

4) Komisji Rewizyjnej - nalezy przez to rozumiec Komisje Rewizyjna Rady Gminy
Regnów;

5) Wójcie - nalezyprzez to rozumiecWójtaGminyRegnów;

- -



6) Statucie - nalezy przez to rozumiec Statut Gminy Regnów.

DZIAL II

Gmina

§ 3. 1. Gmina Regnów jest podstawowa jednostka lokalnego samorzadu
terytorialnego, powolana do organizacji zycia publicznego na swoim terytorium.

2.Wszystkie osoby zamieszkale na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorzadzie
gminnym, stanowia gminna wspólnote samorzadow~ realizujaca swoje zbiorowe cele
lokalne poprzez udzial w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.l.Gmina polozona jest w Powiecie Rawskim, w Województwie Lódzkim i
obejmuje obszar 45,6 km2.

2. W sklad Gminy wchodza wsie: Annoslaw, Kazimierzów, Nowy Regnów,
Podskarbich Królewskie, Podskarbich Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk Duzy,
Rylsk Maly, Slawków, Sowidól i Wólka Stronska.

3. W Gminie moga byc tworzone jednostki pomocnicze - solectwa oraz stosownie
do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze.

§ 5. 1.W celu wykonywania swych zadan Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.W Gminie Regnów utworzone sa nastepujace jednostki organizacyjne:

1) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Regnowie;

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie;

3) Szkola Podstawowa w Regnowie;

4) Gimnazjum w Regnowie.

§ 6. Siedziba organów Gminy jest miejscowosc Regnów.



DZIAL III

Jednostki pomocnicze gminy

§ 7. 1. O utworzeniu, polaczeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a takze
zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaly, z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, polaczenia, podzialu lub zniesienia jednostki pomocniczej
moga byc mieszkancy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowac albo
organy Gminy;

2) utworzenie, polaczenie, podzial lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostac
poprzedzone konsultacjami, których tryb okresla Rada odrebna uchwala;

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzadza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami
utworzenia, polaczenia lub podzialu tej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miare mozliwosci -
uwzgledniac naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiezi
spoleczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje sie odpowiednio ust. 1.

§ 8. Uchwala w sprawie utworzenia, polaczenia lub zniesienia jednostki
pomocniczej, powinna okreslac w szczególnosci:

1) obszar, nazwy miejscowosci wchodzacych w skladjednostki;

2) gramce;

3) siedzibe wladz;

4) nazwe jednostki pomocniczej.

§ 9. Przewodniczacy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiazek
uczestniczyc w sesjach Rady.

----- - - -- - -- --------- - - -- -



DZIAL IV

Organizacja wewnetrzna rady

§ 10.1. Organem stanowiacym i kontrolnym w Gminie jest Rada.

2. Ustawowy sklad Rady wynosi 15radnych.

§ 11. 1. Rada dziala na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w
zakresie, w jakim wykonuje on uchwaly Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostaja pod kontrola Rady, której skladaja sprawozdania
ze swojej dzialalnosci.

§ 12. Do wewnetrznych organów Rady naleza:

1) Przewodniczacy;

2) Dwóch Wiceprzewodniczacych;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Komisje stale, wymienione w § 13 ust. 1 Statutu;

5) Dorazne komisje do okreslonych zadan.

§ 13. 1. Rada powoluje nastepujace stale komisje:

1) Komisje Rewizyjna;

2) Komisje Budzetu i Rolnictwa;

3) Komisje Zdrowia i Opieki Spolecznej;

4) Komisje Oswiaty, Kultury i Sportu.

2. Radny moze byc czlonkiem nie wiecej niz dwóch komisji stalych.

3.W czasie trwania kadencji Rada moze powolac dorazne komisje do
wykonywania okreslonych zadan, okreslajac ich sklad i zakres dzialania.

4. Liczbe czlonków komisji oraz jej sklad osobowy ustala Rada w odrebnych
uchwalach.

§ 14. 1. Przewodniczacy Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady.

------ - - -------- ------



2. Wyboru Przewodniczacego i dwóch Wiceprzewodniczacych dokonuje Rada
nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynnosci zwiazane ze zwolaniem pierwszej sesji obejmuja:

1) okreslenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;

2) przygotowanie projektu porzadku obrad;

3) dokonanie otwarcia sesji;

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem sposród radnych

obecnych na sesji.

§ 15. Przewodniczacy Rady a w przypadku jego nieobecnosci wyznaczony
Wiceprzewodniczacy, w szczególnosci:
1) zwoluje sesje Rady;

2) przewodniczy obradom Rady;

3) zapewnia sprawny przebieg sesji;

4) kieruje obsluga kancelaryjna posiedzen Rady;

5) zarzadza i przeprowadza glosowanie nad projektami uchwal;

6) podpisuje uchwaly Rady;

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbednych do wykonywania przez radnych

ich mandatu.

§ 16. Pod nieobecnosc Przewodniczacego jego zadania wykonuje wyznaczony
przez niego Wiceprzewodniczacy.

§ 17. Obsluge Rady i jej wewnetrznych organów zapewnia pracownik Urzedu
Gminy.

DZIAL V

Tryb pracy rady

R o z d z i a l I. Sesje rady

§ 18. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal sprawy nalezace
do jej kompetencji, okreslone w ustawie o samorzadzie gminnYm oraz w innych
ustawach a takze w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.



2. Oprócz uchwal Rada moze podejmowac:

l) postanowienia proceduralne;

2) deklaracje - zawierajace samozobowiazanie sie do okreslonego postepowania;

3) oswiadczenia - zawierajace stanowisko w okreslonej sprawie;

4) apele- zawierajaceformalnieniewiazacewezwaniaadresatówzewnetrznychdo

okreslonego postepowania, podjecia inicjatywy czy zadania;

5) opinie - zawierajace oswiadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowien, deklaracji, oswiadczen, apeli i opinii nie ma zastosowania
przewidziany w Statucie tryb zglaszania inicjatywy uchwalodawczej i
podejmowania uchwal.

§ 19. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czestotliwoscia potrzebna do
wykonywania zadan Rady, nie rzadziej jednak niz raz na kwartal.

2. Sesjami zwyczajnymi sa sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi sa takze sesje nie przewidziane w planie, ale zwolane w
zwyklym trybie.

4. Sesje nadzwyczajne sa zwolywane w przypadkach przewidzianych w ustawie
o samorzadzie gminnym.

R o z d z i a l II. Przygotowanie sesji

§ 20. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczacy Rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

l) ustalenie porzadku obrad;

2) ustalenie czasu i miejsca obrad;

3) zapewnienie dostarczenia radnym materialów, w tym projektów uchwal

dotyczacych poszczególnych punktów porzadku obrad.

3. Sesje zwoluje Przewodniczacy Rady lub wyznaczony przez niego- jeden z



Wiceprzewodniczacych.

4. O tenninie, miejscu i proponowanym porzadku obrad sesyjnych powiadamia sie
radnych i soltysów najpózniej na 7 dni przed tenninem obrad, za pomoca listów
zwyklych lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materialami dotyczacymi sesji poswieconej uchwaleniu
budzetu i sprawozdania z wykonania budzetu przesyla sie radnym i soltysom
najpózniej na 14 dni przed sesja.

6. W razie niedotrzymania tenninów, o jakich mowa w ustA i 5 Rada moze podjac
uchwale o odroczeniu sesji i wyznaczyc nowy tennin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji moze byc zgloszony przez radnego tylko na poczatku obrad, przed
glosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmiane porzadku obrad.

7. Zawiadomienie o tenninie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byc
podane do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjety.

§ 21. 1. Przed kazda sesja Przewodniczacy Rady, w uzgodnieniu z Wójtem ustala
liste osób zaproszonych na sesje.

2. W sesjach Rady uczestnicza - z glosem doradczym - Wójt oraz Sekretarz
Gminy i Skarbnik Gminy.

3. Do udzialu w sesjach Rady moga zostac zobowiazani kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzedu Gminy.

R o z d z i a l III. Przebieg sesji

§ 22. Wójt obowiazany jest udzielic Radzie wszelkiej pomocy technicznej l
organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 23.1. Sesje Rady sajawne.

2.Wylaczenie jawnosci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach
przewidzianych w przepisach powszechnie obowiazujacego prawa.

3. Publicznosc obserwujaca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 24. 1. Sesja odbywa sie na jednym posiedzeniu.

------ -----



2. Na wniosek Przewodniczacego Rady badz radnego, Rada moze postanowic o
przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na
kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.2 Rada moze postanowic w
szczególnosci ze wzgledu na niemozliwosc wyczerpania porzadku obrad lub
koniecznosc jego rozszerzenia, potrzebe uzyskania dodatkowych materialów lub inne
nieprzewidziane przeszkody, uniemozliwiajace Radzie wlasciwe obradowanie lub
podjecie uchwal.

§ 25.1. Kolejne sesje Rady zwolywane sa w terminach ustalanych w planie pracy
Rady lub w terminach okreslonych przez Przewodniczacego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

§ 26. 1. Rada moze rozpoczac obrady tylko w obecnosci co najmniej polowy swego
ustawowego skladu.

2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na posiedzeniu Rady spadnie ponizej
polowy skladu, Przewodniczacy Rady nie przerywa obrad. Rada nie moze wówczas
podejmowac uchwal.

§ 27. 1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczacy Rady.

2. W razie nieobecnosci Przewodniczacego czynnosci okreslone w ust. 1 wykonuje
jeden z Wiceprzewodniczacych Rady, wyznaczony przez Przewodniczacego.

§ 28. 1. Otwarcie sesji nastepuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczacego Rady
formuly: "Otwieram Sesje Rady Regnów.".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczacy Rady stwierdza na podstawie listy obecnosci
prawomocnosc obrad.

§ 29. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczacy Rady przedstawia pod dyskusje projekt
porzadku obrad Rady.

2. Porzadek obrad obejmuje w szczególnosci:

1) przyjecie protokolu z obrad poprzedniej sesji;

2) rozpatrzenie projektów uchwal lub zajecie stanowiska;

3) sprawozdanie z dzialalnosci Wójta w okresie miedzysesyjnym, zwlaszcza z

wykonania uchwal Rady;

-- - - -------- - -



4) wyszczególnienie spraw rozpatrywanych na sesji;

5) interpelacje i zapytania radnych;

6) wolne wnioski i informacje.

3. Sprawozdanie o jakim mowa w ust.2 pkt 3 sklada Wójt lub Zastepca Wójta.

§ 30. 1. Interpelacje i zapytania sa kierowane do Wójta.

2.Interpelacje dotycza spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.Interpelacja powinna zawierac krótkie przedstawienie stanu faktycznego,
bedacego jej przedmiotem oraz wynikajace zen pytania.

4.Interpelacje sklada sie w formie pisemnej na rece Przewodniczacego Rady.
Przewodniczacy niezwlocznie przekazuje interpelacje adresatowi.

5.0dpowiedz na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 30 dni
na rece Przewodniczacego Rady i radnego skladajacego interpelacje.

6.Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub wlasciwe rzeczowo osoby,
upowaznione do tego przez Wójta.

7. Zapytania sklada sie w sprawach aktualnych problemów Gminy, takze w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

8. Zapytania formulowane sa pisemnie na rece Przewodniczacego Rady lub ustnie,
w trakcie sesji Rady.

9. Jezeli bezposrednia odpowiedz na zapytanie nie jest mozliwa, pytany udziela
odpowiedzi na najblizszej sesji. Do zapytan stosuje sie odpowiednio ust.5 i 6.

§ 31. 1. Przewodniczacy Rady prowadzi obrady wedlug ustalonego porzadku,
otwierajac i zamykajac dyskusje nad kazdym z punktów.

2.Przewodniczacy Rady udziela glosu wedlug kolejnosci zgloszen. W
uzasadnionych przypadkach moze takze udzielic glosu poza kolejnoscia.

3. Radnemu nie wolno zabierac glosu bez zezwolenia Przewodniczacego Rady.

4. Przewodniczacy Rady moze zabierac glos w kazdym momencie obrad.

5. Przewodniczacy Rady moze udzielic glosu osobie nie bedacej radnym.

-- --



§ 32. 1. Przewodniczacy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad a
zwlaszcza nad zwiezloscia wystapien radnych oraz innych osób uczestniczacych w
SeS]I.

2. Przewodniczacy Rady moze czynic radnym uwagi dotyczace tematu, formy i
czasu trwania ich wystapien a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywolac
mówce "do rzeczy".

3. Jezeli temat lub sposób wystapienia albo zachowania radnego w sposób
oczywisty zaklócaja porzadek obrad badz uchybiaja powadze sesji, Przewodniczacy
Rady przywoluje radnego "do porzadku" a gdy przywolanie nie odnioslo skutku moze
odebrac mu glos, nakazujac odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust.2 i 3 stosuje sie odpowiednio do osób spoza Rady
zaproszonych na sesje i do publicmosci.

5. Po uprzednim ostrzezeniu Przewodniczacy Rady moze nakazac opuszczenie Sali
tym osobom sposród publicmosci, które swoim zachowaniem lub wystapieniem
zaklócaja porzadek obrad badz naruszaja powage sesji.

§ 33. Na wniosek radnego, Przewodniczacy Rady przyjmuje do protokolu sesji
wystapienie radnego zgloszone na pismie, lecz nie wygloszone w toku obrad,
informujac o tym Rade.

§ 34.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczacy Rady zamyka dyskusje. W
razie potrzeby zarzadza przerwe w celu umozliwienia wlasciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania sie do zgloszonych w czasie debaty wniosków a jesli zaistnieje taka
koniecmosc- przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknieciu dyskusji Przewodniczacy Rady rozpoczyna procedure
glosowania.

3. Po rozpoczeciu procedury glosowania, do momentu zarzadzenia glosowania,
Przewodniczacy Rady moze udzielic radnym glosu tylko w celu zgloszenia lub
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzadku glosowania.

§ 35. W glosowaniu biora udzial wylacznie radni.

R o z d z i a I IV. Procedura glosowania

§ 36.1. Glosowanie jawne odbywa sie przez podniesienie reki.



2.Glosowanie jawne zarzadza i przeprowadza Przewodniczacy Rady, przelicza
oddane glosy "za", "przeciw" i "wstrzymujace sie", sumuje je i porównujac z lista
radnych obecnych na sesji, wzglednie ze skladem lub ustawowym skladem rady,
nakazuje odnotowanie wyników glosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia glosów Przewodniczacy Rady moze wyznaczyc radnych.

4. Wyniki glosowania jawnego oglasza Przewodniczacy Rady.

§ 37. l.W glosowaniu tajnym radni glosuja za pomoca kart ostemplowanych
pieczecia Rady, przy czym kazdorazowo Rada ustala sposób glosowania a samo
glosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady trzyosobowa Komisja Skrutacyjna z
wylonionym sposród siebie przewodniczacym.

2.Komisja Skrutacyjna przed przystapieniem do glosowania objasnia sposób
glosowania i przeprowadza je wyczytujac kolejno radnych z listy obecnosci.

3.Kart do glosowania nie moze byc wiecej niz radnych obecnych na sesji.

4.Po przeliczeniu glosów Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej odczytuje
protokól, podajac wynik glosowania.

5.Karty z oddanymi glosami i protokól glosowania stanowia zalacznik do
protokolu sesji.

§ 38. 1. W przypadku glosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczacy Rady
przed zamknieciem listy kandydatów zobowiazany jest zapytac kazdego z nich czy
zgadza sie kandydowac i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzacej poddaje pod
glosowanie zamkniecie listy kandydatów a nastepnie zarzadza wybory.

2. Przepis ust.! nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zlozyl uprzednio
zgode na pismie.

§ 39. 1. Jezeli oprócz wniosku o podjecie uchwaly w danej sprawie zostanie
zgloszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejnosci Rada glosuje
nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjecie uchwaly.

2. Glosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustepów
projektu uchwaly nastepuje wedlug ich kolejnosci, z tym, ze w pierwszej
Przewodniczacy obrad poddaje pod glosowanie te poprawki, których przyjecie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjecia poprawki wykluczajacej inne poprawki do projektu
uchwaly, poprawek tych nie poddaje sie pod glosowanie.



4. Przewodniczacy obrad zarzadza glosowanie w ostatniej kolejnosci za przyjeciem
uchwaly w calosci ze zmianami WYnikajacymiz poprawek wniesionych do projektu
uchwaly.

§ 40. 1. Glosowanie zwykla wiekszoscia glosów oznacza, ze przechodzi wniosek
lub kandydatura, która uzyskala wieksza liczbe glosów "za" niz "przeciw". Glosów
wstrzymujacych sie i niewaznych nie dolicza sie do zadnej z grup glosujacych "za". "
czy "przecIw .

2. Jezeli celem glosowania jest wybór jednej z kilku osób lub mozliwosci,
przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbe glosów wieksza od liczby
glosów oddanych na pozostale.

§ 41. 1. Glosowanie bezwzgledna wiekszoscia glosów oznacza, ze przechodzi
wniosek lub kandydatura, które uzyskaly co najmniej o jeden glos wiecej od sumy
pozostalych waznie oddanych glosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujacych sie.

2. Glosowanie bezwzgledna wiekszoscia ustawowego skladu Rady oznacza, ze
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskala liczbe calkowita waznych glosów
oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyzszajaca polowe ustawowego skladu
Rady a zarazem tej polowie najblizsza.

3. Bezwzgledna wiekszosc glosów przy nieparzystej liczbie glosujacych zachodzi
wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatura zostala oddana liczba glosów o 1
wieksza od liczby pozostalych waznie oddanych glosów.

§ 42. 1. Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczacy Rady konczy sesJe,
wypowiadajac formule ,,zamykam Sesje Rady Regnów".

2. Czas od otwarcia sesji dojej zakonczenia uwaza sie za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust.2 dotyczy takze sesji, która objela wiecej niz jedno
posiedzenie.

§ 43. 1. Radajest zwiazana uchwala od chwilijej podjecia.

2. Uchylenie lub zmiana podjetej uchwaly moze nastapic tylko w drodze odrebnej
uchwaly podjetej nie wczesniej, niz na nastepnej sesji.

3. Postanowienia ust.2 nie stosuje sie w odniesieniu do oczywistych omylek.



§ 44.1. Pracownik Urzedu Gminy, wyznaczony przez Wójta, sporzadza z kazdej
sesji protokól.

2. Protokól z sesji musi wiernie odzwierciedlac jej przebieg.

3. Protokól z sesji powinien zawierac w szczególnosci:

1) numer, date i miejsce odbywania sesji, godzine jej rozpoczecia i zakonczenia

oraz wskazywac numery uchwal, imie i nazwisko przewodniczacego obrad i

protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia;

3) imiona i nazwiska nieobecnych czlonków Rady z ewentualnYmpodaniem

przyczyn nieobecnosci;

4) odnotowanie przyjecia protokólu z poprzedniej sesji;

5) ustalony porzadek obrad;

6) przebieg obrad a w szczególnosci tresc wystapien albo ich streszczenie, teksty

zgloszonych, jak równiez uchwalonych wniosków;

7) przebieg glosowania z wyszczególnieniem liczby glosów "za", "przeciw" i

"wstrzymujacych" oraz glosów niewaznych;

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrebnego do tresci uchwaly;

9) podpis przewodniczacego Rady i osoby sporzadzajacej protokól.

§ 45. Do protokólu dolacza sie liste obecnosci radnych oraz odrebna liste
zaproszonych gosci, teksty przyjetych przez Rade uchwal, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, oswiadczenia i inne dokumenty zlozone na rece Przewodniczacego
Rady.

§ 46. Obsluge biurowa sesji (wysylanie zawiadomien, wyciagów z protokolów itp.)
sprawuje pracownik Urzedu Gminy.

--------



R o z d z i a I V. Uchwaly

§ 47. 1. Uchwaly, o jakich mowa w § 18 ust. 1, a takze deklaracje, oswiadczenia,
apele i opinie, o jakich mowa w §18 ust.2 sa sporzadzone w formie odrebnych
dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowien proceduralnych.

§ 48. 1. Inicjatywe uchwalodawcza posiada kazdy z radnych oraz Wójt, chyba, ze
przepisy prawa stanowia inaczej.

2. Projekt uchwaly powinien okreslac w szczególnosci:

1) tytul uchwaly;

2) podstawe prawna;

3) postanowienia merytoryczne;

4) w miare potrzeby okreslenie zródla sfmansowania realizacji uchwaly;

5) ustalenie terminu obowiazywania lub wejscia w zycie uchwaly.

3. Projekt uchwaly powinien byc przedlozony Radzie wraz z uzasadnieniem, w
którym nalezy wskazac potrzebe podjecia uchwaly oraz informacje o skutkach
fmansowych jej realizacji.

§ 49.1. Uchwaly Rady powinny byc zredagowane w sposób zwiezly, syntetyczny,
przy uzyciu wyrazen w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwal nalezy
unikac poslugiwania sie wyrazeniami specjalistycznymi, zapozyczonymi z jezyków
obcych i neologizmami.

2. Uchwaly otrzymuja w ciagu kadencji kolejne numery, poczawszy od numeru
jeden.

3. Uchwaly numeruje sie uwzgledniajac numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny
numer uchwaly (cyframi arabskimi) i rok podjecia uchwaly (dwie ostatnie cyfry).

§ 50. 1.Uchwaly Rady podpisuje Przewodniczacy Rady.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do Wiceprzewodniczacego prowadzacego
obrady.



§ 51. 1. Wójt ewidencjonuje oryginaly uchwal w rejestrze uchwal oraz
przechowuje wraz z protokolami sesji Rady.

2. Odpisy uchwal przekazuje sie wlasciwym jednostkom do realizacji i do
wiadomosci zaleznie od ich tresci.

R o z d z i a I VI. Komisje rady

§ 52. Do pomocy w wykonywaniu swych zadan Rada powoluje stale komisje,
okreslone w §13 ust. l Statutu i Komisje dorazne.

§ 53. l.Przedmiot dzialania poszczególnych komisji stalych i zakres zadan komisji
doraznych okresla Rada w odrebnych uchwalach.

2. Postanowienie ust. l nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 54.1. Komisje pracuja na posiedzeniach, w których dla ich prawomocnosci
powinna uczestniczyc co najmniej polowa skladu komisji.

2. Komisje obraduja na posiedzeniach zwolywanych przez ich przewodniczacych,
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miare potrzeb, z zastrzezeniem ust.3.

3. Pierwsze posiedzenie komisji zwoluje i prowadzi Przewodniczacy Rady. Na
posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona Przewodniczacego i Zastepce.

4. Postanowienie ust.3 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

5. Z kazdego posiedzenia komisji pracownik Urzedu Gminy sporzadza protokól
bedacy urzedowym zapisem przebiegu obrad i podejmowania przez komisje
wniosków i opinii.

6. Protokól powinien zawierac:

1) kolejny numer;

2) omaczenie komisji, date, czas trwania posiedzenia, miejsce posiedzenia;

3) nazwiska uczestników posiedzenia;

4) porzadek posiedzenia;

5) przebieg obrad ze streszczeniem wystapien;

6) teksty podjetych wniosków i opinii;



7)podpis przewodniczacego komisji lub wiceprzewodniczacego, który obradom

przewodniczyl.

§55.1.Pracami komisji kieruje przewodniczacy komisji lub zastepca
przewodniczacego komisji, wybrany przez czlonków danej komisji.

2. Przewodniczacy komisji organizuje prace komisji i prowadzi jej obrady. W
przypadku nieobecnosci przewodniczacego lub niemoznosci dzialania, jego zadania
wykonuje jego zastepca.

§ 56. 1. Komisje stale dzialaja zgodnie z rocznYm planem pracy przedlozonYm
Radzie.

2. Rada moze nakazac komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 57. 1. Komisje Rady moga odbywac wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady moga podejmowac wspólprace z odpowiednimi komisjami
innych gmin, zwlaszcza sasiadujacych a nadto z innYmi podmiotami, jesli jest to
uzasadnione przedmiotem ich dzialalnosci.

§ 58. 1. Komisje podejmuja uchwaly, opinie oraz wnioski i przekazujaje Radzie.

2. Uchwaly, opinie oraz wnioski komisji uchwalane sa w glosowaniu jawnYm
zwykla wiekszoscia glosów, w obecnosci, co najmniej polowy skladu komisji.

3. Uchwaly, opinie i wnioski podpisywane sa przez Przewodniczacego lub
Zastepce komisji, który obradom przewodniczyl.

4. Uchwaly, opinie i wnioski komisji otrzymuja w ciagu kadencji kolejne numery
(cyframi arabskimi) skladajace sie z kolejnego numeru protokolu komisji lamanymi
przez kolejny numer uchwaly, opinii lub wniosku (odpowiadajacy numerowi pod
którym dokument wpisano w rejestrze) oraz lamany przez dwie ostatnie cyfry roku
(np. uchwala nr 1/3/03).

5. Do ewidencjonowania opinii i wniosków komisji, stosuje sie odpowiednio § 51
ust.l Statutu.

§ 59. Przewodniczacy komisji stalych co najmniej raz do roku przedstawiaja na
sesji Rady sprawozdania z dzialalnosci komisji.



R o z d z i a l VII. Radni

§ 60. Radni potwierdzaja swoja obecnosc na sesjach i posiedzeniach komisji
podpisem na liscie obecnosci.

§ 61. Radni moga, stosownie do potrzeb, przyjmowac Obywateli Gminy w
siedzibie Urzedu Gminy w sprawach dotyczacych Gminy i jej mieszkanców.

§ 62. W przypadku notorycznego uchylania sie przez radnego od wykonywania
jego obowiazków, Przewodniczacy Rady moze zwrócic na sesji radnemu uwage na
niedociagniecia badz uchybienia.

§ 63. Radni moga zwracac sie bezposrednio do Rady we wszystkich sprawach
zwiazanych z pelnieniem przez nich funkcji radnego.

R o z d z i a l VID. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorzadu
terytorialnego

§ 64. 1. Rada moze odbywac wspólne sesje z radami innych jednostek samorzadu
terytorialnego, w szczególnosci dla rozpatrzenia i rozstrzygniecia ich wspólnych
spraw.

2. Wspólne sesje organizuja przewodniczacy rad zainteresowanych jednostek
samorzadu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuja wspólnie przewodniczacy lub
wyznaczeni wiceprzewodniczacy zainteresowanych jednostek samorzadu
terytorialnego.

§ 65. Koszty wspólnej sesji ponosza równomiernie zainteresowane jednostki
samorzadu terytorialnego, chyba, ze radni uczestniczacy we wspólnej sesji postanowia. .
maczeJ.



DZIAL VI

Zasady i tryb dzialania komisji rewizyjnej

R o z d z i a l I. Organizacja komisji rewizyjnej

§ 66. 1. Komisja Rewizyjna sklada sie z Przewodniczacego, Zastepcy
Przewodniczacego oraz pozostalych czlonków w liczbie 3.

2. Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Zastepce Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na
wniosek Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.

§ 67. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i
prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnosci Przewodniczacego lub niemoznosci
dzialania jego zadania wykonuje jego Zastepca.

§ 68. 1. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaja wylaczeniu od udzialu w jej
dzialaniach w sprawach, w których moze powstac podejrzenie o ich stronniczosc lub
interesownosc.

2. W sprawie wylaczenia zastepcy Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej oraz
poszczególnych czlonków decyduje pisemnie Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej.

3. O wylaczeniu Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wylaczony czlonek Komisji Rewizyjnej moze odwolac sie na pismie od decyzji
o wylaczeniu do Rady w terminie 3 dni od daty powziecia wiadomosci o tresci tej
decyzji.

§ 69. 1. Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy, który
powinien zawierac, co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzen;

2) terminy i wykaz jednostek, które zostana poddane kontroli.

2.Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez jej

Przewodniczacego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miare potrzeb.

3. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej moze zaprosic na jej posiedzenia:

1) radnych nie bedacych czlonkami Komisji Rewizyjnej;



2) osoby zaangazowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieglych

lub ekspertów.

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporzadza sie protokól, który podpisuje
Przewodniczacy Komisji lub jego Zastepca.

§ 70. Uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadaja zwykla wiekszoscia glosów w
obecnosci co najmniej polowy skladu Komisji w glosowaniu jawnym.

§ 71.1. Komisja Rewizyjna sklada Radzie roczne sprawozdanie ze swoJeJ
dzialalnosci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierac:

1) liczbe, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;

2) wykaz najwazniejszych nieprawidlowosci wykrytych w toku kontroli;

3) wykaz uchwal podjetych przez komisje;

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz znajwazniejszymi

wnioskami, wynikajacymi z tych kontroli;

5) ocene wykonania budzetu Gminy za rok ubiegly oraz wniosek w spraWIe

absolutorium.

§ 72. Obsluge biurowa Komisji sprawuje pracownik Urzedu Gminy.

§ 73. 1. Komisja Rewizyjna moze korzystac z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadajacych wiedze fachowa w zakresie zwiazanym z przedmiotem jej dzialania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie ze srodków o których mowa w ust.!, wymaga
zawarcia odrebnej umowy i dokonania wyplaty wynagrodzenia ze srodków
komunalnych, Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawe na
posiedzeniu Rady, celem podjecia uchwaly zobowiazujacej osoby zarzadzajace
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

R o z d z i a l II. Zasady i tryb kontroli

§ 74. I.Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgledem:



-legalnosci,
- gospodarnosci,
-rzetelnosci,
- celowosci

oraz zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnosci gospodarke finansowa
kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budzetu Gminy.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w
zakresie i w formach wskazanym w uchwalach Rady.

§ 75.Komisja Rewizyjna przeprowadza nastepujace rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmujace calosc dzialalnosci kontrolowanego podmiotu lub
obszerny zespól dzialan tego podmiotu;

2) problemowe - obejmujace wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu
dzialalnosci kontrolowanego podmiotu, stanowiace niewielki
fragment w jego dzialalnosci;

3) sprawdzajace - podejmowane w celu ustalenia czy wyniki poprzedniej kontroli
zostaly uwzglednione w toku postepowania danego podmiotu.

§ 76. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie

ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rade.

2. Rada moze podjac decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej
nie objetej planem pracy Komisji.

§ 77. Kontrola kompleksowa nie powinna trwac dluzej niz 10 dni roboczych a
kontrole problemowa i sprawdzajaca dluzej niz 5 dni roboczych.

§ 78. 1. Rada moze nakazac Komisji Rewizyjnej zaniechanie a takze przerwanie
kontroli lub odstapienie od poszczególnych czynnosci kontrolnych.

2. Rada moze nakazac rozszerzenie lub zawezenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. Uchwaly Rady, o których mowa w ust. 1-2wykonywane sa niezwlocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest zobowiazana do przeprowadzenia kontroli w kazdym
przypadku podjecia takiej decyzji przez Rade. Dotyczy to zarówno kontroli
kompleksowych jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajacych.

§ 79. 1. Postepowanie kontrolne przeprowadza sie w sposób umozliwiajacy
bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci



kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocene kontrolowanej
dzialalnosci wedlug layteriów ustalonych w § 8 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowodów zebranych w toku
postepowania kontrolnego.

3. Jako dowód moze byc wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem.
Jako dowody moga byc wykorzystane w szczególnosci: dokumenty, wyniki ogledzin,
zeznania swiadków, opinie bieglych oraz pisemne wyjasnienia i oswiadczenia
kontrolowanych.

§ 80.1. Kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonuja zespoly kontrolne
skladajace sie co najmniej z dwóch czlonków Komisji.

2.Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pismie kierownika zespolu
kontrolnego, który dokonuje podzialu czynnosci pomiedzy kontrolujacych.

3.Kontrole sprawdzajace moga byc przeprowadzane przez jednego czlonka Komisji
Rewizyjnej.

4.Kontrole, z zastrzezeniem ust.6 przeprowadzane sa na podstawie pisemnego
upowaznienia wydanego przez Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej, okreslajacego
kontrolowany przedmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli oraz termin przeprowadzenia kontroli.

5.Kontrolujacy obowiazani sa przed przystapieniem do czynnosci kontrolnych
okazac kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowaznienia, o którym mowa w
ustA.

6.W przypadkach nie cierpiacych zwloki, kazdy z czlonków Komisji Rewizyjnej
moze przystapic do kontroli problemowej bez wczesniejszej uchwaly Komisji
Rewizyjnej oraz upowaznienia..Za przypadki nie cierpiace zwloki uwaza sie w
szczególnosci sytuacje, w których czlonek Komisji Rewizyjnej powezmie uzasadnione
podejrzenie popelnienia przestepstwa lub gdy zachodza przeslanki pozwalajace
przypuszczac, iz niezwloczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknac
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzkiego lub tez zapobiec powstaniu
znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

7.W przypadku podjecia dzialan kontrolnych, o których mowa w ust.6,
kontrolujacy jest obowiazany zwrócic sie do Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej, o
wyrazenie zgody na ich kontynuowanie.

8.W przypadku nie zwrócenia sie o wyrazenie zgody lub odmowy wyrazenia
zgody, kontrolujacy niezwlocznie przerywa kontrole, sporzadzajac notatke z podjetych
dzialan, która podlega wlaczeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

-- -- -



§ 81. l. W razie powziecia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popelnienia
przestepstwa, kontrolujacy niezwlocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej
jednostki i Wójta, wskazujac dowody uzasadniajace zawiadomienie.

2.Jezeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujacy zawiadamia o tym
Przewodniczacego Rady.

§ 82. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiazany jest zapewnic warunki
i srodki dla prawidlowego przeprowadzenia kontroli.

2.Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiazany jest w szczególnosci
przedkladac na zadanie kontrolujacych dokumenty i materialy niezbedne do
przeprowadzenia kontroli oraz umozliwic kontrolujacym wstep do obiektów i
pomieszczen kontrolowanego podmiotu.

3.Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnosci, o
których mowa w ust. l i 2, zobowiazany jest do niezwlocznego zlozenia na rece osoby
kontrolujacej pisemnego wyjasnienia.

4.Na zadanie kontrolujacych, kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiazany
jest udzielic ustnych i pisemnych wyjasnien, takze w przypadkach innych, niz
okreslone w ust. 3 .

§ 83. Czynnosci kontrolne wykonywane sa w dniach i godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.

§ 84. 1. Kontrolujacy sporzadzaja z przeprowadzonej kontroli - w tenninie 14 dni
od daty jej zakonczenia - protokól pokontrolny, obejmujacy:

1) nazwe i adres kontrolowanego podmiotu;

2) imie i nazwisko kontrolujacego (kontrolujacych);

3) data rozpoczecia i zakonczenia czynnosci kontrolnych;

4) okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objetego kontrola;

5) imie i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu oraz osób udzielajacych

wyjasnien podczas kontroli;

6) przebieg i wynik czynnosci kontrolnych a w szczególnosci wnioski kontroli

wskazujace na stwierdzenie nieprawidlowosci w dzialalnosci kontrolowanego

podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzajacych ustalenia zawarte w

protokole;

7) data i miejsce podpisania protokolu;



8) podpisy kontrolujacego (kontrolujacych) i kierownika kontrolowanego podmiotu

lub notatke o odmowie podpisania protokolu z podaniem przyczyn odmowy.

2.Protokól pokontrolny moze takze zawierac wnioski oraz propozycje co do
usuniecia nieprawidlowosci stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 85. 1. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika
kontrolowanego podmiotu jest on zobowiazany do zlozenia pisemnego wyjasnienia jej
przyczyn.

2. Wyjasnienia, o których mowa w ust.l sklada sie na rece Przewodniczacego
Komisji Rewizyjnej.

§ 86. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlozyc na rece
Przewodniczacego Rady uwagi dotyczace kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust.l sklada sie w terminie 3 dni od daty
przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do
podpisania.

§ 87. Protokól pokontrolny sporzadza sie w dwóch egzemplarzach, które
otrzymuja: Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.

§ 88. 1. Komisja Rewizyjna moze na zlecenie Rady lub po powzieciu stosownych
wniosków przez wszystkie zainteresowane komisje, wspóldzialac w wykonywaniu
funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich wlasciwosci rzeczowej.

2.Wspóldzialanie moze polegac w szczególnosci na wymianie uwag, informacji i
doswiadczen dotyczacych dzialalnosci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.

3. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej moze zwracac sie do przewodniczacych
innych komisji Rady o oddelegowanie w sklad zespolu kontrolnego radnych majacych
kwalifikacje w zakresie tematyki objetej kontrola.

4. Do czlonków innych komisji uczestniczacych w kontroli, prowadzonej przez
Komisje Rewizyjna stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszego rozdzialu.

5. Przewodniczacy Rady zapewnia koordynacje wspóldzialania poszczególnych
komisji w celu wlasciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznosci dzialania
oraz unikania zbednych kontroli.

-- --



§ 89. Komisja Rewizyjna moze wystepowac do organów Gminy w sprawie
wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalna Izbe Obrachunkowa,
Najwyzsza Izbe Kontroli lub inne organy kontroli.

DZIAL VII

Tryb pracy wójta

§ 90. Wójt wykonuje:

l) uchwaly Rady;

2) jemu przypisane zadania i kompetencje;

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiazujacego

prawa - nalezy do niego;

4) inne zadania okreslone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 91. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 92. Komisje Rady moga zadac przybycia wójta na ich posiedzenie.

DZIAL VIII

Zasady dostepu i korzystania przez obywateli

z dokumentów rady, komisji i wójta

§ 93. Obywatelom udostepnia sie dokumenty okreslone w ustawach.

§ 94. Protokoly z posiedzen Rady i Komisji podlegaja udostepnieniu po ich
formalnym przyjeciu - zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 95. I.Dokumenty z zakresu dzialania Rady i Komisji udostepnia sie w zespole do
spraw organizacyjnych w dniach i godzinach pracy Urzedu Gminy.



2.Dokumenty z zakresu dzialania Wójta oraz Urzedu udostepnia Sekretarz Gminy
lub wlasciwi merytorycznie pracownicy Urzedu w dniach i godzinach pracy Urzedu
Gminy.

§ 96. Realizacja uprawnien okreslonych w § 95 moze sie odbywac wylacznie w
Urzedzie Gminy i w obecnosci pracownika Urzedu Gminy i polega na umozliwieniu
ich przegladania, zapomawania sie z nimi, sporzadzania z nich odpisów i notatek.

§ 97. 1. Jezeli nie jest mozliwe udostepnienie dokumentu w calosci, ze wzgledu na
ograniczenia wynikajace z:

1) przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2) przepisów o ochronie danych osobowych;

3) innych danych prawnie chronionych;

zainteresowanemu udostepnia sie pozostala czesc informacji.

2. Odmowa udostepnienia dokumentu w calosci lub w czesci nastepuje w formie
decyzji administracyjnej.

DZIAL IX

Zasady dzialania klubów radnych

§ 98. Radni moga tworzyc kluby radnych, wedlug kryteriów przez siebie
przyjetych.

§ 99. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzialu przez co
najmniej czterech radnych.

2. Powstanie klubu musi zostac niezwlocznie zgloszone Przewodniczacemu Rady.

3. W zgloszeniu podaje sie:

1) nazwe klubu;

2) liste czlonków;

3) imie i nazwisko przewodniczacego klubu.

-- - --- -



4. W razie zmiany skladu klubu lub jego rozwiazania przewodniczacy klubu jest
obowiazany do niezwlocznego poinfonnowania o tym Przewodniczacego Rady.

§ 100. 1. Kluby dzialaja wylacznie w ramach Rady.

2. Przewodniczacy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 101.1. Przynaleznosc radnych do klubów jest dobrowolna.

2. Radny moze nalezec tylko do jednego klubu.

§ 102. 1. Kluby dzialaja w okresie kadencji Rady. UplYw kadencji Rady jest
równoznaczny z rozwiazaniem klubów.

2. Kluby moga ulegac wczesniejszemu rozwiazaniu na mocy uchwal ich czlonków,
podejmowanych bezwzgledna wiekszoscia w obecnosci co najmniej polowy
czlonków klubu.

3. Kluby podlegaja rozwiazaniu uchwala Rady, gdy liczba ich czlonków spadnie
ponizej trzech.

§ 103. Prace klubów organizuja przewodniczacy klubów, wybierani przez
czlonków klubu.

§ 104. 1. Kluby moga uchwalac wlasne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie moga byc sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczacy klubów sa obowiazani do niezwlocznego przedkladania
regulaminów klubów Przewodniczacemu Rady.

4. Postanowienie ust.3 dotyczy takze zmian regulaminów.

§ 105. 1. Klubom przysluguja uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w
zakresie organizacji i trybu dzialania Rady.

2. Kluby moga przedstawiac swoje stanowisko na sesji Rady wylacznie przez
swych przedstawicieli.

§ 106. Na wniosek przewodniczacych klubów Wójt obowiazany jest zapewnic
klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbednYmdo ich funkcjonowania.

-- ---


