
UCHWALA Nr XXVII!22212014 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 12 ma.ja 2014 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. I 8 ust.2 pkLI , art.22 w zwi~zku z artAO ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 malTa 
1990 roku 0 samorz~dzie gminnym ( Oz. U. z 2013 roku poz. 594 z p6Zn. zm.) Rada Gminy 
uchwala co nastyplljc : 

§l 

Uchwala Statut Gminy Baboszewo w brzmieniu stanowi~cym za!~cznik do ninicjszej llchwaly. 

§2 

Wykonanie uehwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 

§3 

Z dniem wejscia w zycie niniej szej uehwaly Iraei moe Uchwala Nr Y/27/20m z dnia 30 kwi clnia 
2003 rokll w sprawie uehwalenia Statutu Gminy Baboszewo zmieniona uehwalami : Uchwata Nr 
X1II66/2004r. z dn ia 19 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statllcie Gminy Dz.U rz. Woj .Maz. I. 2004 
r. Nr 52 poz.1384 , Uchwala Nr YU8 1120 II z dllia 26 sierpnia 20 II r. w sprawie zmiall w StalLicic 
GmillY Baboszewo Dz.Urz.Woj.Maz. z 20 11 r. Nr 17l poz.5383 . 

§4 

Uchwa!a wchodzi w zyeie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzydowYI11 
Woj ew6dztwa Mazowieekiego. 



• 

STATUT 

Za!,!cznik 
do uchwaty Rady 
Gminy Baboszewo 
Nr XXVIII222/2014 
z dnia 12 maja 2014 r. 

GMINY BABOSZEWO 

2014 



Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§ 1 

STATUT OKRESLA: 
1. Ustr6j Gminy Baboszewo. 
2. Symbole Gminy Baboszewo. 
3. Organizacjy, zasady tworzenia, lqczenia, podzialu i znoszeilla jednostek 

pomocniczych Gminy. 
4. Organizacjy wewnytrzn,! oraz tryb pracy Rady Gminy Baboszewo oraz Komisji 

Stalych Rady. 
5. Tryb rozpatrywania skarg i wniosk6w. 
6. Zasady dostypu i korzystania z dokument6w Rady, Komisji i W6jta. 

§2 

Ilekroc w niniejszym Statucie jest mowa 0: 

- Gminie - naleZy przez to rozumiec Gminy Baboszewo, 
Radzie - naleZy przez to rozumiec Rady Gminy Baboszewo, 
Komisji - nalezy przez to rozumiec Komisje Rady Gminy Baboszewo, 
Komisji Rewizyjnej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Rewizyjn,! Rady 
Gminy Baboszewo, 
W6jcie - naleZy przez to rozumiec W6jta Gminy Baboszewo, 
Statucie - naleZy przez to rozumiec Statut Gminy Baboszewo. 
Jednostkach organizacyjnych Gminy - nalezy przez to rozumiec jednostki 
organizacyjne Gminy Baboszewo wykazane w zal,!czniku Nr 1 do Statutu. 

Rozdzial II. GMINA 

§3 

1. Mieszkancy Gminy stanowi,! z mocy prawa wsp61noty samorz'!dow'!. 
2. Siedzib,! organ6w Gminy jest Baboszewo. 
3. Gmina polozona jest w powiecie plOllskim w wojew6dztwie mazowieckim i 

obejmuje obszar 161 krn2
• Sklada siy z 42 solectw. Granice Gminy okreslone S,! na 

mapie stanowi,!cej zal,!cznik Nr 2 do Statutu. 
4. Organami Gminy Sq: 

I) Rada Gminy 
2) W6jt. 



Rozdzial III. SYMBOLE GMINY - HERB, FLAGA I PIECZF;C . 

I. Symbolami Gminy s~: 

Herb - na tarczy hiszpanskiej w polu srebmym kosci6! czerwony z czamymi oknami 
i czam~ ostrolukow~ bram~ okolon~ z!otym portalem, z trzema wiezami - g!6wn~ 

srodkow~ i dwiema mniejszymi bocznymi - nakrytymi czamymi stozkowymi 
daszkami z krzyzami tej samej barwy. Wz6r herbu stanowi za!~cznik Nr 3 do Statutu. 

Flaga - Flagy Gminy Baboszewo stanowi prostok~tny plat sukna 0 proporcjach 
wysokosci do szerokosci 5: 8, sk!adaj~cy siy z trzech poziomych p!at6w: bia!ego -
stanowi~cego 115 wysokosci flagi, czerwonego - 3/5 wys. i bia!ego - 115 wys. Na 
srodkowym p!acie umieszczono Herb Gminy Baboszewo, kt6rego wysokose r6wna 
siy 112 wysokosci flagi. Wz6r flagi stanowi za!~cznik Nr 4 do Statutu. 

Piecz~c - rna ksztah okr~gly i srednicy 36 mm. W otoku majuskulny napis GMINA 
BABOSZEWO, gdzie oba s!owa oddzielone s~ od siebie aZlirowymi 
szesciopromiennymi gwiazdkami. W srodku wewnytrzne perdkowe ko!o w kt6re 
wpisane jest godlo Herbu Gminy Baboszewo, tj. kosci61 - z czamymi wiezami, 
oknami i bram~. Wz6r pieczyci stanowi za!~cznik Nr 5 do Statutu. 

2. Zasady uzywania herbu, flagi i pieczyci okreslone s~ w uchwale Rady Gminy Nr 
VI178/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i 
pieczyci Gminy Baboszewo oraz zasad ich stosowania ( Dz.Urz.Woj.Maz. z 2011r. 
Nrl71 poz.5381). 

3. W6jt kazdorazowo wyraza zgody na wykorzystanie herbu , flagi i pieczyci. 

Rozdzial IV. JEDNOSTKl POMOCNICZE GMINY (SOLECTWA) 

§4 

I. 0 utworzeniu, po!~czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a takZe 
zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaly z uwzglydnieniem 
nastypuj~cych zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, po!~czenia, podzialu lub zniesienia jednostki 
pomocniczej mog~ bye mieszkancy obszaru, kt6ry ta jednostka obejmuje lub 
rna obejmowae, alba organy Gminy. 

2) utworzenie, po!~czenie, podzia! lub zniesienie jednostki pomocniczej musi 
zostae poprzedzone konsultacjami, kt6rych tryb okresla Rada odrybn~ 

uchwa!~. 

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz~dza W6jt w uzgodnieniu z 
inicjatorami utworzenia tej jednostki. 



4) przebieg granic jednostki pomocniczej powJnlen w miary mozliwosci 
uwzglydniac naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiyzi 
spoleczne. 

2. Organizacjy i zakres dzialania jednostki pomocniczej okreslaj,! Statuty 
poszczegoJnych solectw nadawane uchwal,! Rady Gminy i poprzedzone 
konsultacjami z mieszkancami. Wykaz solectw Gminy stanowi zal'!cznik Nr 6 do 
Statutu. 

§5 

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadZ<) gospodarky finansow'! w ramach budzetu 
Gminy. 

2. Rada Gminy moze wydzielic srodki finansowe do dyspozycji jednostek 
pomocniczych. 

§6 

Wysokosc diet lub zwrot kosztow podrozy sluzbowej czlonkom organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej okreSJa Rada Gminy w odrybnej uchwale. 

Rozdzial V. ORGANIZACJA WEWNF;TRZNA RADY 

§7 

1. Rada jest organem stanowi,!cym i kontrolnym w Gminie. 
2. Ustawowy sklad Rady wynosi IS radnych. 

§8 

W strukturze Rady funkcjonuj,!: 

1) Przewodnicz,!cy, 
2) WiceprzewodnicZ<)cy, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Stale Komisje powolane przez Rady, 
5) Doraine Komisje powolane do okreslonych zadan. 

§9 

1. Liczby oraz przedmiot dzialania Komisji Stalych Rady okresla Rada w odrybnej 
uchwale za wyj'!tkiem Komisji Rewizyjnej. 

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej zawiera zal,!cznik Nr 7 do Statutu. 



§1O 

W czasie trwania Kadencji Rada moze powolywae Dorainie Komisje, okreslaj~c ich 
sklad osobowy, zadania i zakres dzialania. 

§11 

I. Radny moze bye czlonkiem wiycej niz jednej Stalej Komisji Rady z 
zastrzezeniem, ze prawo do diety przysluguje za udzial w posiedzeniu w jednej z 
nich. 

2. Postanowienia ustypu 1 nie maj~ zastosowania do radnych byd~cych czlonkami 
Komisji Rewizyjnej. 

§12 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz~cego i jednego 
Wiceprzewodnicz~cego bezwzglydn~ wiykszosci~ glos6w w obecnosci co 
najmniej polowy ustawowego skladu Rady w glosowaniu tajnym. 

2. Funkcji tych nie moma l~czye z czlonkostwem w Komisji Rewizyjnej. 

§13 

1. Przewodnicz~cy Rady organizuje pracy Rady i prowadzi jej obrady oraz 
koordynuje prace Komisji Rady. 

2. Pod nieobecnose Przewodnicz~cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnic~cy 
Rady. 

Rozdzial VI. TRYB PRACY RADY 

1. Sesje Rady 

§ 14 

1. Rada obraduje na sesjach zwolywanych przez Przewodnicz~cego w miary potrzeb, 
nie rzadziej jednak niz raz na kwartal. 

2. Rozstrzygniycia Rady podejmowane s~ w formie uchwal, oswiadczen lub opinii 

2. Przygotowanie Sesji 

§ 15 

1. Sesje zwoluje Przewodnicz~cy Rady lub Wiceprzewodnicz~cy Rady w sytuacji 
upowaznienia przez Przewodnicz~cego lub w przypadku jego nieobecnosci. 



2. 0 terminie, miejscu i proponowanym porz~dku obrad sesyjnych powiadamia siy 
radnych najp6Zniej na 7 dni przed terminem obrad za pomoc~ listu lub winny 
skuteczny spos6b. 

3. Informacja 0 terminie i miejscu obrad Rady powinna bye podana r6wniez do 
publicznej wiadomosci na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy oraz na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy. 

4. Przewodnic~cy Rady z wlasnej inicjatywy lub na wniosek W6jta ustala listy os6b 
zaproszonych na sesjy. 

5. W sesjach uczestnicz~ - W6jt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, a w miary 
potrzeby , kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych lub wyznaczeni przez 
W6jta pracownicy Urzydu. 

6. Soltysi maj~ prawo uczestniczye w sesjach Rady Gminy , dieta za udzial w sesji 
okreslana jest przez Rady w odrybnej uchwale. 

3. Przebieg sesji 

§ 16 

1. Porz~dek obrad sesji obejmuje w szczeg6lnosci: 

• informacje Przewodnicz~cego 0 dzialaniach podejmowanych w okresie 
miydzysesyjnym, 

• sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie miydzysesyjnym, 

• interpelacje i zapytania radnych, 

• odpowiedzi na interpelacje, 

• wolne wnioski i zapytania, 

• komunikaty. 

2. Obrady sesji prowadzi Przewodnicz~cy wedrug ustalonego porz~dku. 

3. Sesja odbywa siy na jednym posiedzeniu. 

4. Na wniosek Przewodnicz~cego Rada moze postanowie 0 przerwaniu sesji i 
kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnych 
posiedzeniach tej samej sesji. 

5. 0 przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 4 Rada moze postanowie w 
szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach ze wzglydu na potrzeby uzyskania 
dodatkowych material6w lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemozliwiaj~ce 
Radzie wlasciwe obradowanie lub podejmowanie uchwal. 

6. Fakt przerwania obrad odnotowuje siy w protokole. 



§ 17 

1. Rada moze rozpoczqe obrady w obecnosci co najmniej POfOWY swego 
ustawowego skbdu. 

2. Przewodniczqcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w trakcie 
odbywania posiedzenia Rady spadnie ponizej POfOWY skfadu, jednak Rada nie 
moze wowczas skutecznie podejmowae uchwaf. 

§ 18 

1. Sesj(( otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczqcy Rady. 

2. W razie nieobecnosci Przewodniczqcego czynnosci okreslone w ust. 1 wykonuje 
Wiceprzewodniczqcy Rady. 

§ 19 

1. Otwarcie sesji nast((puje po wypowiedzeniu przez Przewodniczqcego Rady 
formufy otwieram (Nr) ...... .... ...... sesj(( Rady Gminy Baboszewo. 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczqcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnosci 
prawomocnose obrad. 

§20 

1. Wniosek w sprawie zmiany porzqdku obrad moze bye zgloszony przez radnego 
lub gruP(( radnych nie poiniej niz po stwierdzeniu prawomocnosci obrad. 

2. Przewodniczqcy Rady poddaje zgloszony wniosek pod glosowanie. 

3. Zmiana porzqdku obrad nast((puje po uwzgl((dnieniu przez Rad(( zgfoszonego 
wniosku 0 ile za wnioskiem opowie si(( bezwzgl((dna wi((kszose ustawowego 
skfadu Rady. 

§ 21 

1. Przewodniczqcy Rady udziela glosu wedrug kolejnosci zgloszeil. 

2. Radnemu nie wolno zabierae gfOSU bez zezwolenia Przewodniczqcego. 

3. Osobie obecnej na sesji nie b((dqcej radnym przysfuguje prawo wypowiedzi 
wylqcznie za przyzwoleniem Przewodniczqcego Rady. 

4. W glosowaniu biorq udziaf WYfqcznie radni . 



§ 22 

1. Przewodnicz,!cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwIaszcza nad 
zwiyziosci,! wyst,!pien radnych oraz innych osob wystypuj,!cych na sesji. 

2. Jezeli temat lub sposob wyst,!pienia alba zachowania radnego w sposob oczywisty 
zakl6caj,! porz,!dek obrad, b,!dz uchybiaj,! powadze sesji, Przewodnicz'!cy Rady 
przywoluje radnego do porz,!dku, a nastypnie moze odebrac mu glos, nakazuj,!c 
odnotowanie tego [aktu w protokole. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje siy odpowiednio do os6b spoza Rady zaproszonych 
na sesjy i do publicznosci. 

4. Przewodnicz,!cy Rady po uprzednim ostrzezeniu moze nakazac opuszczenie sali 
tym osobom sposr6d publicznosci, kt6re swoim zachowaniem lub wyst,!pieniem 
zakl6caj,! porz'!dek obrad b,!dz naruszaj,! powagy sesji. 

§ 23 

1. Po wyczerpaniu listy m6wc6w Przewodnicz,!cy Rady zamyka dyskusjy. W razie 
potrzeby zarz'!dza przerwy w celu umozliwienia wlasciwej Komisji, W6jtowi, czy 
pracownikowi Urzydu Gminy do ustosunkowania siy do zgloszonych w czasie 
debaty wniosk6w. 

2. Po zamkniyciu dyskusji Przewodnicz'!cy Rady przeprowadza glosowanie i 
bezzwlocznie oglasza jego wyniki. 

§ 24 

1. Z ka:i:dego posiedzenia Rady sporz'!dza siy protok61. 

2. Obslugy techniczno - biurow'! sesji sprawuje pracownik Urzydu do spraw 
kancelaryjnych i obslugi Rady Gminy a w przypadku jego nieobecnosci 
wyznaczony pracownik Urzydu. 

3. Protok61 sesji musi wiemie odzwierciedlac jej przebieg. 

4. Do protokolu dol,!cza siy listy obecnosci radnych, listy os6b zaproszonych, teksty 
przyjytych przez Rady uchwal, ewentualnie usprawiedliwienia os6b nieobecnych, 
oswiadczenia i inne dokumenty zlozone Przewodnicz,!cemu Rady. 

5. Protokoly z sesji S,! do wgl,!du w biurze rady. 



4. Uchwaty 

§ 25 

Uchwaly zapadaj1l zwyk11l wi~kszosci1l glos6w Rady w obecnosci co najmniej 
polowy jej skladu, chyba ze ustawa stano wi inaczej. 

§ 26 

1. Inicjatyw~ uchwalodawcz1l posiada kazdy z radnych, grupa radnych oraz W6jt, 
chyba ze przepisy stanowi1l inaczej. 

2. Projekt uchwaly powinien okreslac: 

1) tytul uchwaly, 

2) podstaw~ prawll1l, 

3) postanowienia merytoryczne 

4) w miar~ potrzeby zr6dla finansowania realizacji uchwaly, 

5) organ odpowiedzialny za wykonanie uchwaly, 

6) termin obowi1lzywania lub wejscia w zycie, 

7) uzasadnienie. 

3. Projekty uchwal S1l opiniowane co do ich zgodnosci z prawem przez radc~ 
prawnego lub adwokata. 

§ 27 

1. Uchwaly Rady oznacza si~ nast~puj1lCo: 

1) numer kolejnej sesji w danej kadencji (cyfry rzymskie) 

2) liczba porz1ldkowa (cyfra arabska) 

3) rok podj~cia ( cyfra arabska) 

2. Now1l numeracj~ rozpoczyna si~ w kazdej kadencji. 

3. Uchwaly Rady podpisuje Przewodnicz1lcy, a w przypadku jego nieobecnosci 
Wiceprzewodnicz1lcy Rady. 

§ 28 

1. Oryginaly uchwal ewidencjonowane s1l w rejestrze uchwal i przechowywane wraz 
z protokolami sesji Rady. 



2. Odpisy uchwal przekazuje siy w terminie 7 dni od daty podjycia do Oddzialu 
Prawnego Mazowieckiego Urzydu Wojewodzkiego w Warszawie oraz wlasciwym 
jednostkom do realizacji lub do wiadomosci zaleznie od ich tresci. 

3. Uchwa!y podaje siy do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na stronie 
intemetowej Biuletynu Informacj i Publicznej Gminy, tablicy ogloszen, a 
stanowi~ce prawo mleJscowe w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 

5. Procedura glosowania 
§ 29 

1. W glosowaniu bior~ udzial wyl~cznie radni. 

2. Glosowanie jawne odbywa siy przez podniesienie ryki. 
3. Glosowanie jawne zarzqdza i przeprowadzaPrzewodniczqcy Rady, przelicza 

oddane glosy "za", "przeciw" i "wstrzymujqce siy", sumuje je i porownuje z listq 
radnych obecnych na sesji. Wyniki glosowania odnotowuje siy w protokole sesji . 

4. Wyniki glosowania jawnego oglasza Przewodniczqcy Rady. 

§ 30 

1. W glosowaniu tajnym radni glosujq za pomocq kart ostemplowanych pieczyciq 
Rady. 

Rada kaZdorazowo ustala sposob glosowania, a sarno glosowanie przeprowadza 
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wylonionym sposrod siebie 
Przewodniczqcym. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przystqpieniem do glosowania objasnia sposob 
glosowania i przeprowadza je. 

3. Kart do glosowania nie moze bye wiycej niz radnych obecnych na sesji. 
4. Po przeliczeniu glosow Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokol 

podajqc wyniki glosowania. 
5. Karty z oddanymi glosami i protokol z glosowania stanowiq zal~cznik do 

protokolu sesji. 

§ 31 

1. Przewodnicz~cy Rady przed podaniem wniosku pod glosowanie precyzuje i 
oglasza Radzie proponowanq trese wniosku w taki sposob, aby wniosek nie budzil 
w~tpliwosci co do intencji wnioskodawcy. 

2. W przypadku glosowania w sprawie wyborow osob, Przewodnicz~cy Rady przed 
zamkniyciem listy kandydatow zapytuje kazdego z nich czy zgadza siy 
kandydowae i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz~cej poddaje pod glosowanie 
zamkniycie listy kandydatow, a nastypnie zarzqdza wybory. 

3. Nieobecny kandydat moze uprzednio wyrazie zgody na pismie. 



§ 32 

1. Glosowanie zwyklC} wiykszosciC} glos6w oznacza, ze przechodzi wniosek lub 
kandydatura, kt6ra uzyska1a wiykszC} liczby glos6w "za" niz "przeciw". Glos6w 
"wstrzymujC}cych siy" i "niewamych" nie dolicza siy do zadnej z grup glosujC}cych 

" . " "za czy "przecJw . 

2. Jezeli celem glosowania jest wyb6r jednej z os6b lub mozliwosci, przechodzi 
kandydatura lub wniosek, na kt6ry oddano liczby glos6w wiykszC} od liczby 
glos6w oddanych na pozosta1ych. 

§ 33 

1. Glosowanie bezwzglydnC} wiykszosciC} oznacza uzyskanie liczby glos6w 0 jeden 
wiycej od sumy waznie oddanych glos6w "przeciw" i "wstrzymujC}cych siy". 

2. G1osowanie bezwzglydnC} wiykszosciC} ustawowego skladu Rady oznacza, ze 
przechodzi wniosek lub kandydatura, kt6ra uzyska1a liczby calkowitC} wamych 
glos6w oddanych za wnioskiem lub kandydaturC} przewyzszajC}cC} polowy 
ustawowego sk1adu Rady. 

§34 

1. Glosowanie imienne przeprowadza siy w przypadkach przewidzianych 
obowiC}ZujC}cymi przepisami prawa oraz z wlasnej inicjatywy Rady. 

2. Glosowanie jawne imienne przeprowadza PrzewodniczC}cy Rady w nastypujC}cy 
spos6b: 

1) Odczytuje kolejno z listy nazwiska radnych oraz wzywa ich do 
jednoznacznego opowiedzenia siy czy sC} "za", "przeciw" czy "wstrzymujC} 
siy" od glosu. 

2) PrzewodniczC}cy Rady niezw10cznie odnotowuje na liscie oddany glos. 

3) Lista z glosowania stanowi zalC}cznik do protokolu. 

6. Komisje Rady 

§ 35 

1. Do zadan Stalych Komisji Rady nalei:y: 

1) opiniowanie uchwal Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w 
zakresie kompetencji Komisji, 

2) wystypowanie z inicjatywC} uchwalodawczC} oraz przygotowywanie projekt6w 
uchwal, 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Rady i 
W6jta oraz spraw przedk1adanych przez czlonk6w Komisji. 



2. Komisje Stale dzialaj,! na posiedzeniach zwolywanych w miary potrzeb. 
3. Pracami Komisji kieruje jej PrzewodnicZ<!cy. 
4. PrzewodnicZ<!cego Komisji wybiera Komisja ze swego grona. 

§ 36 

1. Komisje Rady mog,! odbywac wspolne posiedzenia. 
2. Komisje wyrai:aj,! swoje stanowisko w fonnie uchwal, opinii i wnioskow, ktore 

przekazuj,! Radzie Gminy. 

§ 37 

Opinie i wnioski uchwalane s,! w glosowaniu jawnym zwykl,! wiykszosci,! glosow, w 
obecnosci co najrnniej polowy skladu Komisji. 

7. Radni 
§ 38 

1. Radni potwierdzaj,! swoj,! obecnosc na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem 
na liscie obecnosci. 

2. Radny przed sesj,!, posiedzeniem Komisji lub w ci,!gu 7 dni po ich odbyciu winien 
usprawiedliwic swoj,! nieobecnosc, skladaj,!c wyjasnienie Przewodnicz'!cemu 
Rady. 

§ 39 

W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj,!cego radnego 0 rozwi,!zanie z nim 
stosunku pracy, Rada moze powolac komisjy dorazn'! do szczegolowego zbadania 
wszystkich okolicznosci sprawy. 

§ 40 

1. Radni mog,! tworzyc Kluby radnych wedlug kryteriow przez siebie przyjytych. 
2. Klub radnych moze utworzyc co najmniej 5 radnych. 
3. Powstanie lub rozwi,!zanie Klubu musi zostac niezwlocznie zgloszone 

Przewodnicz'!cemu Rady. 
4. W zgloszeniu podaje siy: 

- nazwy Klubu, 
- listy czlonkow, 
- imiy i nazwisko PrzewodnicZ<!cego Klubu. 



8. Wspolne sesje z radami innych jednostek samorzlldu terytorialnego 

§ 41 

1. Rada moze odbywac wsp61ne sesje z radnymi innychjednostek samorzqdu 
terytorialnego, w szczeg61nosci dla rozpatrzenia i rozstrzygniycia ich wsp61nych 
spraw. 

2. Wsp61ne sesje organizuj~ Przewodnicz~cy Rady zainteresowanych jednostek 
samorz~du terytorialnego. 

Rozdzial VII. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKOW. 

§ 42 

1. Rada Gminy rozpatruje skargi i wnioski dotycz~ce dzia!alnosci W6jta i 
kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. Rejestr skarg i wniosk6w prowadzi stanowisko do spraw kancelaryjnych i obslugi 
Rady Gminy. 

3. W przypadku brak6w formalnych skarga lub wniosek po zarejestrowaniu 
przekazywana jest Przewodnicz~cemu Rady, kt6ry nadaje im dalszy bieg: 

4) zwraca siy do W6jta 0 z!ozenie wyjasnien 
5) przekazuje skargy lub wniosek odpowiednio merytorycznej Komisji Rady 

celem analizy dokument6w i wysluchania wyjasnien. 
6) informuje Skarz~cego 0 terminie posiedzenia Komisji i mozliwosci z!ozenia 

wyjasnien 
7) wprowadza do porz~dku obrad najblizszej Sesji Rady pUnkt dotycz~cy 

rozpatrzenia skargi lub wniosku. 

§ 43 

Komisja lub Komisje Rady analizuj~ zgromadzony materia! z postypowania 
wyjasniaj~cego i wyrazaj~ w formie opinii swoje stanowisko dotycz~ce sposobu 
rozpatrzenia . 

§ 44 

1. Rada Gminy po zapoznaniu siy z opini~ Komisji Rady rozpatruje skargy, a swoje 
stanowisko wyraza w formie uchwaly wraz z uzasadnieniem w kt6rej: 

1) uznaje skargy za zasadn~ 
2) uznaje skargy za bezzasadn~. 

2. Przewodnicz~cy Rady informuje Wnioskodawcy 0 sposobie rozpatrzenia skargi 
lub wniosku. 

§ 45 



Rada Gminy moze powolae Komisjy doraw'! celem zbadania zarzut6w wniesionych 
w skardze - okreslaj,!c jej sklad osobowy i zakres dzialania. 

§ 46 

Przewodnicz'!cy Rady przyjmuje interesant6w w sprawie skarg i wniosk6w w kazdy 
pierwszy poniedzialek miesi,!ca w godzinach od 9.00 do 10.00 w Urzydzie Gminy 
Baboszewo. 

Rozdzial VIII. ZASADY DOSTF;PU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTOW 
RADY, KOMISJI I WOJTA. 

§ 47 

KaZdy rna prawo dostypu do dokument6w organ6w Gminy i Komisji Rady 
wynikaj,!cych z wykonywania zadan pubJicznych i korzystania z nich na 
nastypuj,!cych zasadach: 

1) Protokoly z sesji Rady ,posiedzen Komisji byd,! udostypniane do wgl,!du w 
godzinach pracy Urzydu, 

2) Przegl,!danie protokot6w nastypuje wyt,!cznie w siedzibie Urzydu Gminy w 
obecnosci pracownika Urzydu z wyt,!czeniem spraw do kt6rych maj,! 
zastosowanie ustawowe uregulowania dotycz,!ce ochrony danych osobowych 
informacji niejawnych. 

3) Z dokumentow 0 ktorych mowa w pkt. 1 mozna robie notatki i kserokopie. 
4) W uzasadnionych przypadkach kserokopie mog,! bye uwierzytelnione. 

fY( 'r rAIDY, 
~ --'~~, 

lldellS:' KOII'a/kuH'ski 



Zalqcznik Nr 1 
do Statutu Gminy 

Wykaz jednostek organizacyjnych 
Gminy Baboszewo. 

1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie. 

3. Przedszkole w Baboszewie. 

4. Szkola Podstawowa im. I6zefa Wybickiego w Baboszewie. 

5. Szkola Podstawowa w Mystkowie. 

6. Szkola Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie. 

7. Zesp61 Szk61 w Polesiu : 

- Szkola Podstawowa im. I. Brodeckiego 

- Gimnazjum 

8. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie. 

9. Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie. 



Zal<tcznik Nr 2 
do Statutu Gminy 

Mapa Gminy Baboszewo 
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Herb Gmioy Baboszewo 

Zahtcznik Nr 3 
do Statutu Gminy 

I 



Flaga Gminy Baboszewo 

Zal~CZl1ik Nr 4 
do Statutu Gminy 



Piecz~c Gminy Baboszewo 

Zahtcznik Nr 5 
do Statutu Gminy 

• • • 

'C .~ I ~A I 0litlu, 
~lV'lC,,~, 

radells= f{()"',,II.{I\l'\ki 



Zalllcznik Nr 6 
do Statutu Gminy 

Wykaz Solectw Gminy Baboszewo 

I. Baboszewo 

2. Bozewo 

3. Brzescie 

4. Brzescie Male 

s. Brzescie Nowe 

6. Budy Radzyminskie 

7. Cieszkowo Kolonia 

8. Cieszkowo Nowe 

9. Cieszkowo Stare 

10. Cywiny Dynguny 

II . Cywiny Wojskie 

12. Dramin 

13. Dluzniewo 

14. Dziektarzewo 

IS. Galomin 

16. Galominek 

17. Galominek Nowy 

18. Goszczyce Poswiytne 

19. Goszcyce Srednie 

20. Jarocin 

21. Jesionka 

22. Kowale 

23. Korzybie 

24. Kielki 

25. Kroscin 

26. Kruszewie 

27. Lach6wiec 

28. Lutomierzyn 

29. Mystkowo 

30. Niedarzyn 

31. Pawlowo 

32. Pienki Rzewinskie 

33. Polesie 

34. Rybitwy 

35. Rzewin 

36. Sarbiewo 

37. Sokolniki Nowe 

38. Sokolniki Stare 

39. Sr6dborze 

40. Wola Dluzniewska 

41. Wola Folwark 

42. Zbyszyno 



Regulamin 

Zal~cznik Nr 7 
do Statutu Gminy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Baboszewo 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisj~" jest powolana przez Rad(( do 
przeprowadzania kontroli dzialalnosci W 6jta, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. 

2. Komisja sklada si(( z Przewodnicz~cego i dw6ch czlonk6w. 

3. Przewodnicz~cego Komisji wybiera Komisja ze swojego grona. 

§2 

I. Przewodnicz~cy Komisji organizuje jej prac(( i prowadzi obrady. 

2. W przypadku nieobecnosci Przewodnicz~cego jego dzialania wykonuje 
wyznaczony przez niego czlonek. 

§3 

I. Komisja przeprowadza kontrol(( kieruj~c si(( w szczeg6lnosci nast((puj~cymi 
kryteriami: 

- legalnosci (badanie zgodnosci dzialania z przepisami prawa oraz 
uchwalami Rady), 

- gospodamosci, 
- rzetelnosci (badanie czy powierzone obowi~zki s~ wykonywane w spos6b 

sumienny, rzetelny). 
I. Komisja pracuje w oparciu 0 roczny plan pracy przedlozony przez 

Przewodnicz~cego Komisji i zatwierdzony przez Rad(( Gminy. 



· ' • 

§4 

Komisja podlega wyl~cznie Radzie Gminy. 

§5 

Rada Gminy moze zlecic Komisji przeprowadzenie kontroli 0 charakterze dorainym 
okreslaj~c zakres, przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. 

§6 

1. Posiedzenia Komisji zwolywane s~ przez Przewodnicz~cego Komisji w miary 
potrzeb pO uprzednim uzgodnieniu z Przewodnicz~cym Rady. 

2. W posiedzeniu Komisji mog~ uczestniczyc radni nie byd~cy jej czlonkami oraz 
iune osoby zaproszone na posiedzenie. 

3. Uchwaly podejmowane przez Komisjy zapadaj~ zwykl~ wiykszosci~ glos6w. 
4. W glosowaniu bior~ udzial wyl~cznie czlonkowie Komisji. 
5. Rozstrzygniycia Komisji maj~ formy uchwal, opinii lub wniosk6w s~ 

przedktadane Radzie Gminy przez Przewodnicz~cego Komisji po 
przeprowadzeniu kontroli. 

6. Obsrugy techniczno - kancelaryjn~ Komisji sprawuje pracownik Urzydu do spraw 
kancelaryjnych i obsrugi Rady Gminy a w przypadku jego nieobecnosci 
wyznaczony pracownik Urzydu. 

l 




