
UCHWALA Nr ...................... 2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia .. , ..................... . 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18. Ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofZ<ldzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z p6m. zm.) Rada Gminy Baboszewo, uchwala: 

ST ATUT GMINY BABOSZEWO 

1. Statut okresla: 

Rozdzial1 
Postanowienia ogolne 

§1 

1) Symbole Gminy Baboszewo; 

2) Ustr6j Gminy Baboszewo; 

3) Organizacjy wewnytrznC! oraz tryb pracy Rady Gminy; 

4) Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosk6w i Petycji oraz 

Komisji Rady; 

5) Zasady dzialania k1ub6w radnych; 

6) Zasady tworzenia, IC!czenia, podzialu znoszema Solectw oraz udzialu Soltys6w 

w pracach Rady Gminy; 

7) Uprawnienia Solectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budzetu Gminy; 

8) Tryb pracy W6jta Gminy; 

9) Zasady dostypu obywateli do dokument6w Rady Gminy, jej komisji i W6jta Gminy oraz 

korzystanie z nich. 

§2 
1. Ilekroc w niniejszym statucie jest mowa 0: 

1) Gminie - naleZy przez to rozumiec Gminy Baboszewo; 

2) Radzie - naleZy przez to rozumiec Rady Gminy Baboszewo; 

3) Komisji rewizyjnej - naleZy przez to rozumiec Komisjy RewizyjnC! Rady Gminy 

Baboszewo; 

4) Komisji skarg - naleZy przez to rozumiec Komisjy Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady 

Gminy Baboszewo; 

5) Komisji - naleZy przez to rozumiec komisje Rady Gminy Baboszewo; 

6) W6jcie - naleZy przez to rozumiec W6jta Gminy Baboszewo; 

7) Statucie - naleZy przez to rozumiec Statut Gminy Baboszewo; 

8) U stawie - U stawa 0 samorZ<!dzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506 z p6in. zm.). 
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1. Symbolami Gminy 

Rozdzial2 
Symhole Gminy 

§3 

1) Herb na tarczy hiszpanskiej w polu srebmym kosci61 czerwony z czamymi oknami 

i czamlf ostrolukowlf bramlf ok61nlf zlotym portalem, z trzema wieZami - gl6wnlf 
srodkowlf i dwiema mniejszymi bocznymi nakrytymi czamymi stoZkowymi daszkami 
z krZYZami barwy. Wz6r herbu stanowi zallfcznik Nr 1 do uchwaly; 

2) Flaga - Gminy Baboszewo stanowi prostoklftny plat sukna 0 proporcjach 
wysokosci do szerokosci 5:8, skladajlfcy siC( z trzech poziomych plat6w: bialego -
stanowilfcego lIS wysokosci flagi, czerwonego - 3/5 wys. I bialego - lIS wys. Na 

srodkowym placie umieszczono Herb Gminy Baboszewo, kt6rego wysokosc r6wna silf 
Va wysokosci flagi. Wz6r flagi stano wi zahlcznik Nr 2 do uchwaly; 

3) Pieczyc ma ksztah okrlfgly i srednicy mm. W otoku majuskulny napis OMINA 
BABOSZEWO, oba slowa oddzielone slf od siebie aZurowymi 

gwiazdkami. W srodku wewnlftrzne perelkowe kolo, w kt6re 
wpisane jest godio Herbu Ominy tj. kosci61 - z czarnymi wiezami, oknami 
i bramlf. Wz6r pieczyci stano wi Nr 3 do uchwaly. 

2. Zasady uZywania herbu, flagi i pieczyci okreslone sl:} w uchwale Rady Gminy 

Nr VI178/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczyci 

Ominy oraz ich stosowania (Dz. Urz. Woj., Maz. z 2011 r. Nr 171 poz. 

5381). 

Rozdziai 3 
Gmina 

§4 
1. Gmina Baboszewo jest podstawowlf jednostklf samorzlfdu terytorialnego, powolanlf dla 

organizacji Zycia publicznego na swoim terytorium. 

2. Mieszkancy Gminy z mocy ustawy 0 samorzl:}dzie gminnym, stanowilf gminnlf wsp61noty 

samorzlfdowl:}, realizuj'lcl:} zbiorowe cele lokalne poprzez udzial w referendum oraz 
poprzez swe organy. 

§5 
1. Gmina Baboszewo polozona jest w Powiecie Plonskim, Wojew6dztwie Mazowieckim 

i obejmuje obszar 0 powierzchni 161 km2 Granice Gminy okreslone slf na mapie 
stanowilfcej zal'lcznik nr 4 do uchwaly. 

2. Siedziblf Gminy miejscowosc Baboszewo. 
3. W6jt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy Baboszewo. Wykaz jednostek 

pomocniczych Gminy Baboszewo stanowi zaflfcznik nr 5. 
4. W6jt prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo. Wykaz jednostek 

organizacyjnych Gminy Baboszewo stanowi nr 6. 



Rozdzial4 

Organizacja wewntttrzna i tryb pracy Rady Gminy 
§6 

1. Rada Gminy obraduje na na ktorych rozpatruje i rozstrzyga wszelkie sprawy 
u<u .... "',,j-...... do jej wlaSciwosci. 

2. Sesja Rady Gminy zwolywana jest przez uprawniony organ, w trybie przewidzianym 
wUstawie. 

§7 
1. Do wewnytrznych organ ow Rady nalez'l: 

1) Przewodniczltcy Rady; 
2) Wiceprzewodniczltcy Rady; 
3) Komisja 

4) Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji; 

5) Pozostale Komisje stale wymienione w Stamcie Gminy; 
6) Doraine Komisje do okreslonych zadail. 

§8 
1. przewodnicZ'Jcy Rady, a w przypadku jego nieobecnosci Wiceprzewodnicz'lcy, 

w szczegolnosci: 

1) Zwohlje sesje Rady; 

2) Przewodniczy obradom; 

3) Czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad; 
4) Kieruje obslug,!- kancelaryjn,!- posiedzen Rady; 
5) ZarZ'Jdza i przeprowadza giosowanie nad projektami uchwal; 
6) Podpisuje uchwaly Rady; 
7) Czuwa nad zapewnieniem warunkow do wykonywania radnych ich 

mandatu. 

§9 
1. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie sprawy nalezltce 

do jej kompetencji, okreslone w ustawie 0 samorZ'Jdzie gminnym oraz w innych ustawach, 
a w przepisach prawnych wydanych na pvdstawie i w wykonaniu ustaw. 

2. Do uchwal 0 charakterze deklaracji, oswiadczen, apeli i opinii ma zastosowanie 
przewidziany w Statucie tryb zglaszania inicjatywy uchwalodawczej i podejmowania 
uchwai. 

§ 10 

1. Przygotowanie obejmuje: 
1) Ustalenie porz'!-dku obrad; 
2) Ustalenia czasu i miejsca obrad; 
3) Zapewnienie dostarczenia radnym materialow, w tym projektow uchwal, dotycz'lcych 

poszczegolnych punktow projektowanego porZ'Jdku obrad. 
2. 0 terminie sesji Rady powiadamia radnych najpozniej na 3 dni przed terminem obrad za 

pomoc,!- listow zwyklych lub winny skuteczny sposob, przy czym dopuszcza 

wykorzystywanie srodkow komunikacji elektronicznej. 



3. 0 sesji poswiyconej uchwaleniubudzetu, program6w gospodarczych oraz 
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu powiadamia radnych, co najmniej na 3 
dni przed terminem sesji. 

4. W zawiadomieniu 0 podaje siy: miejsce, dzien, godziny rozpoczycia oraz porz'ldek 
obrad. 

5. Wraz z zawiadomieniem radnym dorycza projekty materiaiy zwil:lzane 
z porzl:ldkiem obrad. 

6. Dokumenty, 0 kt6rych w ust. 5 siy Radnym w formie elektronicznej, w tym 
z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub innego programu obslugujl:lcego Radt(. 
W sytuacji, gdy Radny, oczekuje tych dokument6w w formie papierowej, zobowil:lZal1Y jest 
zloZyc stosowne oswiadczanie na ryce Przewodniczqcego Rady. 

7. W przypadku braku mozliwosci zastosowania formy, 0 mowa w ust. 5, niezbQdne 
czynnosci dokonuje w formie papierowej. 

8. W razie niedotrzymania termin6w, 0 kt6rych mowa w ust. 2 i 3 Rada moze po dj l:le , na 
wniosek radnego zgloszony na poczqtku sesji przed przysUfpieniem do uchwalania porZ£tdku 
obrad, uchwaly 0 odroczeniu sesji i wyznaczyc nowy termin. 

9. Zawiadomienie 0 nowym terminie, miejscu i przedmiocie obrad powinno bye podane do 
publicznej wiadomosci w spos6b uznanY przez PrzewodnicZ£tcego Rady. 

§11 
o sesji Rady zawiadamiani Sl:l soltysi, do kt6rych stosuje siy odpowiednio przepisy § 10 ust 2 i 3. 

§ 12 
1. Sesja odbywa siy na jednym posiedzeniu, jednakze na wniosek Przewodniczqcego Rady lub 

grupy, co najmniej 5 radnych, Rada moze postanowic 0 przerwaniu sesji i kontynuowaniu 
obrad w innym wyznaczonym terminie tej samej sesji. 

2. 0 przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 mo:ina postanowie w ze 
wzglydu na memozliwosc wyczerpania porz'ldku obrad lub koniecznosc jego rozszerzenia, 
potrzeby uzyskania dodatkowych materia16w lub inne nieprzewidziane przeszkody 
uniemozliwiaj'lce Radzie wlasciwe obradowanie lub rozstrzygniycie spraw. 

§13 
1. W celu stwierdzenia quorum Rady w obrad moze 

podpisywanie lub sprawdzanie listy obecnosci. 

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodnicZ£tcy Rady 

przerywa obrady i jezeli nie moze zwolac quorum, nowy termin posiedzenia tej 
samej sesji, z tym, ze uchwaiy podjyte do tego momentu zachowuj'l moc. 

3. Fakt przerwania obrad Rady oraz nazwiska i imiona radnych, kt6rzy opuscili obrady, 
odnotowuje siy w protokole. 

§ 14 
1. Otwarcie sesji nast~puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz'lcego Rady formuiy 

"Otwieram / np. V / Sesj~ Rady Gminy Baboszewo". 
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz(j.cy stwierdza na podstawie listy obecnosci prawomocnose 

obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczajl:lc nowy term in sesji. 
W protokole odnotowuje przyczyny, dla kt6rych me odbyla 

http:Przewodnicz(j.cy


§ 15 
Po otwarciu sesji PrzewodnicZC!cy Rady stawia pytanie 0 ewentualny wniosek w sprawie zmiany 

porz(j-dku obrad. 

§ 16 

1. PorZC!dek obrad obejmuje w szczeg6lnosci: 
1) Przyjycie protokolu z obrad poprzednich sesji; 

2) Rozpatrzenie projekt6w uchwallub zajycie stanowiska; 

3) Interpelacje i zapytania radnych; 

4) Odpowiedzi na interpelacje; 

5) Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie miydzy sesjami; 

6) Wolne wnioski i zapytania. 

§ 17 
1. PrzewodnicZC!cy obrady prowadzi je wedlug ustalonego porz'!-dku, otwieraj,!-c i zamykaj(j-c 

dyskusjy nad kazdym z punkt6w, przy czym w uzasadnionych wypadkach moze dokonac 

zmian w kolejnosci realizacji poszczeg61nych punkt6w porZC!dku obrad. 

2. PrzewodnicZC!cy udziela glosu wedlug kolejnosci zgloszen, ale moze takZe w uzasadnionych 

przypadkach udzielic glosu poza kolejnosci(j-. 

3. Radnemu nie wolno zabierac glosu bez zezwolenia PrzewodnicZ(j-cego Rady. 

4. Przewodnicz(j-cy Rady moze zabierac glos w kazdym momencie obrad. 
5. Gosciom zaproszonym na posiedzenie Rady, przewodnicZ(j-cy moze udzielac glosu poza 

kolejnosci(j- w kazdym czasie. 

§ 18 
1. Przewodnicz(j-cy czuwa na sprawnym przebiegiem sesji, a zwlaszcza nad zwiyzlosci,!

wyst(j-pien radnych oraz innych os6b uczestnicZ(j-cych w sesji. 

2. Przewodnicz(j-cy moze czynic radnym uwagi dotycZ<lce tematu, formy i czasu trwania ich 
wyst,!-pien, a w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach przywola6 m6wcy "do rzeczy". 

3. lezeli temat lub spos6b wyst(j-pienia alba zachowania radnego w spos6b oczywisty zakl6caj,!

porz(j-dek obrad, b(j-dz uchybiaj(j- powadze zgromadzenia, PrzewodnicZ(j-cy przywoluje 

radnego "do porz(j-dku", a gdy przywolanie nic odnioslo skutku, moze odebra6 mu glos 

nakazuj(j-c odnotowanie tego faktu w protokole. 

4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje siy odpowiednio do os6b spoza Rady obecnych na 

posiedzeniu. 
5. PrzewodnicZ(j-cy obrad moze udzielic glosu sohysowi, osobie sposr6d publicznosci, przy 

czym przepis ust. 2 i 3 stosuje siy odpowiednio. 

6. Po uprzednim ostrzezeniu, Przewodnicz,!-cy moie nakazac opuszczenie sali tym osobom 

sposr6d publicznosci, kt6rzy swoim zachowaniem lub wyst(j-pieniem zakl6caj,!- porz,!-dek 

obrad lub naruszaj(j- powagy posiedzenia. 

§ 19 
1. Na wniosek radnego Przewodnicz'!-cy przyjmie do protokolu sesji wyst(j-pienie radnego 

zgloszone na pismie, lecz niewygloszone w toku obrad, informuj(j-c 0 tym niezwlocznie 

Rady. 



2. PrzewodnicZ(!cy moze udzielic glosu poza kolejnosci<l w sprawie wniosk6w natury 
formalnej takich jak: 

1) Stwierdzenia quorum; 

2) Zakonczenia dyskusji i podjycia uchwaly; 

3) Ograniczenia czasu wyst<lpien dyskutant6w; 

4) Zamkniycia listy kandydat6w przy wyborach; 
5) Przeliczenia glos6w; 

6) Zgloszenia autopoprawki do uchwaly lub wycofania projektu; 
7) Przerwania, odroczenia lub zamkniycia posit!dzenia; 

8) Przestrzegania regulaminu obrad. 

3. Wnioski formalne Przewodnicz<lcy poddaje pod glosowanie radnym, po dopuszczeniu 
w dyskusji jednego glosu "za" i jednego "przeciwko" wnioskowi, po czym rozstrzyga siy 

sprawy w glosowaniu zwykl~ wiykszosci<l glos6w. 

§ 20 
1. PrzewodnicZ<lcy Rady zamyka dyskusjy. W razie potrzeby zarz<ldza przerwy w celu 

umozliwienia wlasciwej Komisji lub W6jtowi ustosunkowania siy do zgloszonych w czasie 
debaty wniosk6w, a jesli zaistnieje taka koniecznosc - przygotowania poprawek 

w rozpatrywanym dokumencie. 

2. Po zamkniyciu dyskusji Przewodnicz'!cy Rady rozpoczyna procedury glosowania. 

3. Po rozpoczyciu procedury glosowania, do momentu zarz<ldzenia glosowania, 

Przewodnicz<lcy Rady udziela radnemu glosu tylko w celu zgloszenia lub uzasadnienia 

wniosku formalnego 0 sposobie lub porz~dku glosowania. 

§ 21 
1. Po wyczerpaniu porZ'ldku obrad Przewodnicz~cy konczy sesjy wypowiadaj,!c formuly: 

"Zamykam / np. 6sm~ / sesjy Rady Gminy Baboszcwo". 
2. Czas otwarcia sesji do jej zakonczenia uwai:a siy za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takZe sesji, kt6ra obj~la wiycej niz jedno posiedzenie. 

§ 22 
Do wszystkich os6b pozostaj<lcych w miejscu obrad do zakonczenia sesji lub posiedzenia, maj,! 
zastosowanie og6lne przepisy porzqdkowe wlasciwe dla miejsca, w kt6rym sesja siy odbywa. 

§ 23 
I. Z przebiegu sesji sporzqdza siy protok61, kt6ry odzwierciedla jej przebieg. 
2. Protok61 z sesji powinien w szczeg6lnosci zawierac: 

I) Numer, daty i miejsce odbywania sesji, godziny jej rozpoczycia i zakonczenia; 
2) Wskazywac numery uchwal, imiy i nazwisko przewodnicz'!cego obrad i protokolanta; 
3) Stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia; 
4) Odnotowanie przyjycia protokoru z poprzedniej sesji; 
5) Ustalony porZ(!dek obrad; 
6) Przebieg obrad, a w szczeg6lnosci sprawy pod nos zone w wystqpieniach; 
7) Przebieg glosowania; 
8) Podpis przewodniczqcego obrad i osoby sporz,!dzajqcej protok61. 

3. Zal~cznikiem do protokolu jest lista glosowail imiennych jawnych oraz nagranie z obrad. 



§ 24 

1. W trakcie obrad lub nie p6fuiej niz na najb./izszej sesji, radni mog'} zglaszac poprawki lub 

uzupelnienia do protokolu, przy czym 0 ich uwzglydnieniu rozstrzyga Przewodnicz'}cy Rady 

po wysruchaniu protokolanta i zglaszaj'}cego wniosek 0 dokonanie poprawki lub 

uzupelnienie. 

2. Jezeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglydniony, wnioskodawca moze wniesc 
sprzeciw do Rady. 

3. Rada moze przyj~6 protok61 z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, 0 jakim mowa 
w ust. 2. 

§25 
1. Protokoly numeruje siy kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadaj~cymi kolejnosci sesji 

zwolanych w danym roku kalendarzowym, lamanymi przez peIne cyfry roku (np. protok61 
Nr 3/2019) 

2. Do protokoru dol'lcza siy: 

1) Listy obecnosci radnych; 

2) Listy obecnosci soltys6w; 

3) Zlozone na pismie wnioski niewygloszone przez radnych; 

4) Oswiadczenia i inne dokumenty zlozone na ryce PrzewodnicZ<lcego. 

3. Protok61 z przebiegu sesji wykiada siy w Biurze Rady. 

§ 26 

PrzewodnicZ<lcy Rady przekazuje W6jtowi uchwaly Rady Gminy najp6fuiej w ci'lgu 5 dni od dnia 

zakonczenia sesji. 

§ 27 

W6jt Gminy zapewnia Radzie Gminy obslugy organizacyjno - techniczn'l niezbydn'l do realizacji 

funkcji organu stanowi'lCego Ominy. 

Rozdzial5 
Uchwaly 

§ 28 

1. Inicjatywy uchwalodawcZ<l posiada grupa 4 radnych, komisje rady, kluby radnych oraz 

W6jt, chyba, ze przepisy prawa stanowi'l inaczej. 

2. Projekt uchwaly powinien zawierac w szczeg61nosci: 

1) CZysc nagI6wkow'}; 

2) Podstawy prawn'l; 

3) Przepisy merytoryczne; 
4) W miary potrzeby okreS1enie ±r6dIa sfinansowania realizacji uchwaly; 
5) Tennin wejscia w Zycie uchwaly i ewentualnie czas jej obowi¥ywania; 

6) Okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly. 

3. Projekt uchwaly powinien zostac przedlozony Radzie wraz z uzasadnieniem, w kt6rym 

naleZy wskazac potrzeby podjycia uchwaly oraz informacjy 0 skutkach finansowych jej 

realizacji. 
4. Projekty uchwal winny bye zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. 



. ~ 

§ 29 
1. Uchwaly Rady oznacza sil( nastl(puj<!co: 

1) Nr kolejny sesji w danej kadencji (cyfra rzymska); 

2) Liczba porz<!dkowa (cyfra arabska); 

3) Rok podjl(cia (cyfra arabska). 
2. Now<! numeracjy rozpoczyna siy w kaZdej kadencji. 

§ 30 
Uchwaly Rady powinny bye zredagowane w spos6b zwil(zly, syntetyczny, przy uZyciu wyrazen 

w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwal naleZy unikac poslugiwania siy wyrazeniami 

specjaJistycznymi, zapoZyczonymi z jyzyk6w obcych i neologizmami. 

§ 31 
1. Uchwaly Rady podpisuje Przewodnicz<!cy Rady. 

2. Przepis ust. 1 stosuje siy odpowiednio do WiceprzewodnicZ'lcego prowadz<!cego obrady. 

Rozdzial6 

Procedura glosowania 

§ 32 
W glosowaniu bior<! udzial wyl<!cznie radni. 

§ 33 
Glosowanie jawne imienne odbywa sil( na zasadach przewidzianych w ustawie, w przypadku, gdy 

przeprowadzenie glosowania za pomoc<! UIz<!dzen umozliwiaj<!cych sporz<!dzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu glosowania radnych nie jest mozliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza 

siy w ten spos6b, ze radni kolejno w porzwiku alfabetycznym s<! wyczytani przez 

Przewodnicz<}cego, kt6ry dokonuje na liscie imiennego glosowania adnotacji "za", "przeciw", 
wstrzymal siy od glosu" przy nazwisku radnego i ustala wynik glosowania . 

§ 34 
1. W glosowaniu tajnym radni glosuj<! za pomoc~ kart ostemplowanych pieczyci<! Rady, przy 

czym kazdorazowo Rada ustala spos6b glosowania, a sarno glosowanie przeprowadza 

wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, z wylonionym sposr6d siebie 

przewodnicz<}cym. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst<}pieniem do glosowania objasnia spos6b glosowania 

i przeprowadza je, wyczytuj<!c kolejno radnych ?- listy obecnosci. 
3. Kart do glosowania nie moze bye wil(cej niz radnych obecnych na sesji. 
4. Po przeliczeniu glos6w Przewodnicz<}cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok61, podaj~c 

wynik glosowania. 

5. Karty z oddanymi glosami i protok61 glosowania stanowi<! zal<!cznik do protokoru z sesji. 

§ 35 
1. Przewodnicz<}cy obrad przed poddaniem wniosku pod glosowanie precyzuje i oglasza 

Radzie proponowan~ tresc wniosku w taki spos6b, aby jego redakcja byla przejrzysta, 
a wniosek nie budzil w<}tpliwosci, co do intencji wnioskodawcy. 



2. W pierwszej kolejnosci Przewodnicz'lcy obrad poddaje pod glosowanie wniosek najdalej 

id'lcy, jdli moze to wykluczyc potrzeby glosowania nad pozostalymi wnioskami. 

Ewentualny spor, co do tego, ktory z wnioskow jest najdalej id'lcy rozstrzyga 
Przewodnicz'lcy obrad. 

3. W przypadku glosowania w sprawie wyborow os6b, PrzewodnicZ'lcy obrad przed 

zamkniyciem listy kandydat6w zapytuje kazdego z nich czy zgadza siy kandydowac i po 

otrzymaniu odpowiedzi twierdz'lcej poddaje pod glosowanie zamkniycie listy, a nastypnie 

zarz'ldza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie rna zastosowania, gdy nieobecny kandydat zioZyI uprzednio zgody na 
pismie. 

§ 36 

1. Jezeli oprocz wniosku 1 wniosk6w 1 0 podjycie uchwaly w danej sprawie zostanie zgloszony 

wniosek 0 odrzucenie tego wniosku 1 wniosk6w I, w pierwszej kolejnosci Rada glosuje nad 

wnioskiem 0 odrzucenie wniosku 1 wniosk6w 10 podj<;:cie uchwaly. 

2. Glosowanie nad poprawkarni do poszczeg61nych paragrafow lub ust<;:p6w projektu uchwaly 

nast<;:puje wedlug ich kolejnosci, z tym, ze w pierwszej kolejnosci PrzewodnicZ'lcy obrad 
poddaje pod glosowanie te poprawki, kt6rych przyj<;:cie lub odrzucenie rozstrzyga 0 innych 
poprawkach. 

3. W przypadku przyjycia poprawki wykluczaj'lcej inne poprawki projektu uchwaly, poprawek 
tych nie poddaje si<;: pod glosowanie. 

4. W przypadku zgloszenia do tego samego fragmentu projektu uchwaly kilku poprawek 

stosuje si<;: zasad<;: okreslon'l w ust. 2. 
5. PrzewodnicZ'lcy obrad moze zarZ'ldzic glosowanie l~cznie nad grup'l poprawek do projektu 

uchwaly. 
6. PrzewodnicZ'lcy obrad zarz~dza glosowanie w ostatniej kolejnosci za przyj<;:ciem uchwaly 

w calosci ze zmianami, wynikaj~cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwaly. 

7. PrzewodnicZ'lcy obrad moze odroczyc glosowanie, 0 jakim mowa w ust. 6 na czas 

potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjytych poprawek nie zachodzi sprzecznosc 

pomiydzy poszczeg6lnymi postanowieniami uchwaly. 

§ 37 

1. Glosowanie zwykl~ wi<;:kszosci~ glos6w oznacza, ze przechodzi wniosek, poprawka lub 

kandydatura, kt6ra uzyskala wi<;:ksz~ liczb<;: glos6w "za" niz "przeciw". Glosow 

"wstrzymuj'lcych si<;:" i niewamych nie dolicza si<;: do Zadnej z grup glosuj~cych "za" czy 

"przeciw". 
2. Jezeli celem glosowania jest wyb6r jednej z kilku os6b lub rnozliwoSci, przechodzi 

kandydatura lub wniosek, na kt6ry oddano najwi<;:ksz'lliczby glos6w "za". 

§ 38 
1. Glosowanie bezwzgl<;:dn'l wiykszosci'l glos6w oraz glosowanie wiykszosci'l 2/3 glos6w 

oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, kt6re uzyskaly, co najrnniej jeden glos 
wi<;:cej od sumy pozostalych waZnie oddanych glosow, to znaczy przeciwnych 

i wstrzymuj'lcych siy. 



2. Glosowanie bezwzglydn'l wiykszosci~ ustawowego skladu Rady oznacza, ze przechodzi 

wniosek lub kandydatura, kt6ra uzyskala liczby calkowit'l glosow oddanych za wnioskiem 

lub kandydatem, przewyiszaj'lc'l polowy ustawowego skladu Rady, a zarazem tej polowie 

najblizsZ'!. 

Rozdzial7 
Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej 

§39 
1. Komisja Rewizyjna sklada siy z Przewodnicz'lcego, oraz pozostalych czlonkow. 

2. Przewodnic~cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna. 

§ 40 
Przewodnic~cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracy Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. 
W przypadku nieobecnosci Przewodnicz'lcego lub niemoznosci dzialania, zadania 

Przewodnicz'lcego wykonuje inny czlonek Komisji wybrany przez Komisjy Rewizyjn'l. 

§ 41 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc W ojta, gminnych jednostek organizacyjnych 

i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglydem: 

1) Legalnosci; 

2) Gospodamosci; 

3) Rzetelnosci; 
4) Celowosci, oraz zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym. 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczeg6lnosci gospodarky finansow'l kontrolowanych 

podmiotow, w tym wykonanie budzetu Gminy. 

§ 42 
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach 

wskazanych w uchwalach Rady. 
§ 43 

1. Komisja Rewizyjna moze przeprowadzac nastypuj'lce rodzaje kontro1i: 
1) Kompleksowe - obejmuj'lce calosc dzialalnosci kontro1owanego podmiotu lub obszerny 

zesp61 dzialan tego podmiotu; 

2) Problemowe - obejmuj'lce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzialalnosci 

kontrolowanego podmiotu, stanowi'lce niewielki fragment w jego dzialalnosci; 
3) Sprawdzaj'lce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostaly 

uwzglydnione w toku postypowania danego podmiotu. 

§ 44 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, 

zatwierdzonym przez Rady. 
2. Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 

stycznia kazdego roku. 
3. Plan przedlozony Radzie musi zawierac, co najmniej: 



1) Terminy odbywania posiedzen; 

2) Terminy i wykazjednostek, kt6re zostanit poddane kontroli oraz zagadnienia. 

4. Rada moze zatwierdzic w calosci lub w cZt(sci plan pracy Rewizyjnej. 

5. Rada moze podjitc decyzjl'( w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobjl'(tej planem, 0 kt6rym 

mowa w ust. 1. 

§45 
1. Komisja sklada Radzie - w do dnia 15 maja kaZdego roku - roczne 

sprawozdanie ze swojej dzialalnosci w roku poprzednim. 
2. Sprawozdanie powinno zawierac: 

1) Liczbl'(, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli; 

2) Wykaz najwa.zniejszych nieprawidlowosci wykrytych w toku kontroli; 

3) Wykaz uchwal podjl'(tych przez Komisjl'( Rewizyjnit; 

4) Wykaz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwaZniejszymi 

wnioskami, wynikajitcymi z tych kontroli; 

5) Ocenl'( wykonania budzetu Gminy za rok ubiegly oraz wniosek w sprawie absolutorium. 

3. przypadkiem okreslonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sklada sprawozdanie ze 

dzialalnosci podjt(ciu stosownej uchwaty Rady, okreslajitcej przedmiot i termin zlozenia 

sprawo zdania. 

§ 46 
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej me podlegajit zamierzenia ich zrealizowaniem, co 

w szczegolnosci dotyczy projektow dokumentow majitcych stanowi6 podstawy okreslonych 

dzialan (kontrola wstypna). 

2. Rada moze Komisji Rewizyjnej a kontroli lub 

odstitpienie od poszczegolnych czynnosci kontrolnych. 
3. Rada moze nakazae lub i przedmiotu kontroli. 

4. Uchwaly Rady, 0 ktorych mowa w ust. 2-3 wykonywane sit 

5. Komisja Rewizyjna obowiitzana do przeprowadzenia kontroli w kaZdym przypadku 

podjl'(cia takiej decyzji Dotyczy to zarowno kontroli kompleksowych, jak 

i kontroli problemowych oraz sprawdzajitcych. 

§ 47 
1. Postypowanie kontrolne przeprowadza sil'( w sposob umozliwiajitcy bezstronne i rzetelne 

ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci kontrolowanego podmiotu, rzetelne 

udokumentowanie i ocenl'( kontrolowanej dzialalnosci wedlug kryteriow ustalonych w § 41 
ust. 1. 

Stan faktyczny ustala siy na podstawie dowod6w zebranych w toku post~powania 

kontrolnego. 

3. Jako dow6d moze bye wykorzystane wszystko, co nie jest z prawem. Jako 
dowody mogit bye wykorzystane w szczegolnosci: dokumenty, wyniki 

swiadkow, opinie biegtych oraz pisemne wyjaSnienia i oswiadczenia kontrolowanych. 

§ 48 
1. Kontrole przeprowadza caly sklad Komisji Rewizyjnej. 



2. PrzewodnicZ'!cym zespolu kontrolnego jest Przewodnicz'lcy Komisji Rewizyjnej. 

3. Upowaznienie dla Przewodnicz'lcego Komisji Rewizyjnej wydaje Przewodnicz'lcy Rady 
Gminy. 

4. Kontroluj'lcy obowi'lZani s'l przed przyst'lpieniem do czynnosci kontrolnych okazac 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowaznienie, 0 kt6rym mowa w ust. 3. 

§ 49 
1. W razie powziycia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popelnienia przestypstwa, 

kontroluj'lcy niezwlocznie zawiadamia 0 tym, kierownika kontrolowanej jednostki i W6jta, 
wskazuj'lc dowody uzasadniaj'lce zawiadomienie. 

2. lezeli podejrzenie dotyczy osoby W6jta, kontroluj'lcy zawiadamia 0 tym PrzewodnicZ<lcego 
Rady. 

§ 50 
1. Czynnosci kontrolne wykonywane s'l w miary mozliwosci w dniach oraz godzinach pracy 

~. kontrolowanego podmiotu. 

§ 51 

1. Kontroluj'lcy sporz'ldzaj'l z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni roboczych od daty 

jej zakonczenia - protok61 pokontrolny, obejmuj'lcy: 

1) Nazwy i adres kontrolowanego podmiotu; 

2) Imiy i nazwisko kontroluj'lcego /kontroluj'lcychl; 

3) Daty rozpoczycia i zakoilczenia czynnosci kontrolnych; 

4) OkreSlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objytego kontro1<l; 
5) Imiy i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu; 
6) Przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczeg6lnosci wnioski kontroli wskazuj<lce 

na stwierdzenie nieprawidlowosci w dzialalnosci kontrolowanego podmiotu oraz 

wskazanie dowod6w potwierdzaj'lcych ustalenia zawarte w protokole; 

7) Daty i miejsce podpisania protokolu; 

8) Podpisy kontroluj'lcego / kontroluj'lcych / i kierownika kontrolowanego podmiotu lub 
notatky 0 odmowie podpisania protokolu z pod ani em przyczyn odmowy. 

2. Protok61 pokontrolny moze takZe zawierac wnioski oraz propozycje, co do sposobu 
usuniycia nieprawidlowosci stwierdzonych w wyniku kontroli. 

§ 52 

1. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, 

jest on obowi'lzany do zlozenia - w terminie 7 dni roboczych od daty odmowy - pisemnego 

wyjasnienia jej przyczyn. 
2. Wyjasnienia, 0 kt6rych mowa w ust. I sklada siy na ryce Przewodnicz<lcego Komisji 

Rewizyjnej. 

§ 53 
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlo:iyC na ryce Przewodnicz<lcego Rady uwagi 

dotycz<lce kontroli i jej wynik6w. 



2. Uwagi, 0 kt6rych mowa w ust. 1 sklada sil( w terminie 7 dni roboczych od daty 

przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do 

podpisania. 

§ 54 

Protok61 pokontrolny sporz~dza siy w trzech egzemplarzach, kt6re - w terminie 5 dni roboczych od 

daty podpisania protokolu - otrzymuj~: Przewodnicz~cy Rady, Przewodnicz~cy Komisji 

Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. 

§ 55 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez jej przewodnicz~cego, 

zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarl( potrzeb. 
2. Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej zwoluje posiedzenia, kt6re nie s~ objyte 

zatwierdzonym p1anem pracy Komisji, w formie pisernnej. 

3. Posiedzenia, 0 jakich mowa w ust. 2, mog~ bye zwolywane z wlasnej inicjatywy 

Przewodnicz~cego Komisji Rewizyjnej a takZe na pisemny wnotywowany wniosek: 
1) PrzewodnicZ<!cego Rady; 

2) Nie rnniej niz 4 radnych; 

3) Nie rnniej niz 2 czlonk6w Komisji Rewizyjnej. 

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nalety sporZ<!dzae protok61, kt6ry winien bye podpisany 

przez wszystkich czlonk6w komisji uczestnicz~cych w posiedzeniu. 

§ 56 

Uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadaj~ zwykl~ wiykszosci~ glos6w w obecnosci, co najrnniej 
polowy skladu Komisji, w glosowaniu jawnym. 

§ 57 
Komisja Rewizyjna moze wystypowae do organ6w Gminy w sprawie wniosk6w 0 przeprowadzenie 

kontroli przez Regionaln~ Izby Obrachunkow~, Najwyzsz~ Izby Kontroli 1ub inne organy kontroli. 

Rozdzial8 
Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji 

§ 58 

I. Komisjy skarg, wniosk6w i petycji oraz sklad komisji powoluje Rada Gminy. 

2. Komisja skarg, na pierwszym posiedzeniu, wybiera sposr6d swoich czlonk6w 

Przewodnic~cego. 

§ 59 
1. Do zadail Komisji Skarg Wniosk6w i Petycji nalety: 

1) Opiniowanie skierowanych przez Rady Gminy skarg na dzialalnosc W6jta Gminy 
i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) Rozpatrzenie skladanych przez obywateli wniosk6w i petycji. 



§ 60 
I. lezeli Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji nie jest wlasciwa do rozpatrzenia skargi, 

przewodnicz~cy Komisji niezwlocznie przekazuje j'l Przewodnicz,!cemu Rady Gminy 
z wnioskiem 0 przeslanie organowi wlaSciwemu. 

2. Komisja skarg w toku prowadzonego post((powania wyjasniaj,!cego w sprawie skargi, 

o kt6rej mowa w § 58 pkt I, wyst((puje odpowiednio do W 6jta Gminy albo do wlasciwego 

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem 0 zaj((cie stanowiska, wskazuj'lc 

termin udzielenia odpowiedzi. 

3. Po przeprowadzeniu post((powania wyjasniaj,!cego, w tym po uzyskaniu stanowiska, 

o kt6rym mowa w ust. 2, Komisja skarg zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je 

Przewodnic~cemu Rady Gminy. 

§ 61 
Przewodnicz'lcy Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji organizuje prac(( Komisji i prowadzi jej 

obrady. W przypadku nieobecnosci Przewodnicz'lcego lub niemoZnosci dzialania, zadania 

Przewodnic~cego wykonuje inny czlonek Komisji wybrany przez Komisj(( Skarg, Wniosk6w 

i Petycji. 

§ 62 
Z posiedzenia Komisji skarg spor~dza si(( protok61. 

Rozdzial8 

Komisje Rady 
§ 63 

I. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadail Rada tworzy stale komisje. 

2. Komisje podlegaj~ Radzie Gminy. 

3. Komisje stale przedkladaj,! corocznie, w terminie do konca grudnia, plan pracy na rok 

nast((pny. 
4. Komisje stale raz w roku skladaj'l Radzie sprawozdanie ze swojej dzialalnosci do konca 

I kwartalu roku nast((pnego. 

§ 64 

1. Rada powoluje nast((puj'lce stale komisje: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji; 

3) Komisja Budzetu, Finans6w i Planowania Gospodarczego; 

4) Komisja Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Planu Miejscowego; 

5) Komisja Oswiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spolecznej; 
6) Komisja Bezpieczenstwa i Por~dku Publicmego. 

2. Liczbowy sklad komisji us tala Rada Gminy kazdorazowo przed rozpoczyciem wyboru jej 

czlonk6w. 

3. Radny moze bye czlonkiem najwyzej dw6ch komisji stalych. 
4. Powolanie sklad6w komisji nast((puje w odr((bnym glosowaniu na kazdego kandydata na 

czlonka komisji. 



§ 6S 
1. Rada moze powolywac dorazne komisje. 

2. Zakres dzialania komisji doraznych orazjej sklad okreSla uchwala Rady 0 ich powolaniu. 

§ 66 
1. Do zadaiJ. komisji budzetu, Finans6w i planowania gospodarczego naleZ<i w szczeg61nosci 

sprawy w zakresie: 

1) Wykonywania zadan okreslonych w ustawach oraz uchwalach Rady Gminy; 

2) Gospodarki finansowej Gminy; 
3) Planowania inwestycji. 

2. Do zadan komisji rolnictwa, ochrony srodowiska i planu miejscowego naleZ<l sprawy: 
1) Ochrona srodowiska; 

2) Rolnictwa; 

3) Planu zagospodarowania terenu. 

3. Do zadan komisji oswiaty, kultury, sportu, Zdrowia i opieki spolecznej nalez'l sprawy: 

1) Ochrony zdrowia; 

2) Oswiaty; 
3) Kultury i kultury fizycznej; 
4) Opieki spolecznej. 

4. Do zadan komisji bezpieczenstwa i porz'ldku publicznego nalez'l sprawy: 
1) Bezpieczenstwa publicznego; 

2) Ochrony przeciwpozarowej; 

3) Porz'ldku publicznego. 

§ 67 
1. Komisje stale dzialaj'l zgodnie z rocznym planem pracy przedlozonym Radzie. 
2. Rada moze nakazac komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zrnian. 

§ 68 
1. Komisje Rady mog'l odbywac wsp61ne posiedzenia. 

2. Komisje Rady mog'l podejmowac wsp6lprac« z odpowiednimi komisjami innych gmin, 

zwlaszcza s'lsiaduj'lcych, nadto z innymi podmiotami, jesli jest to uzasadnione przedmiotem 
ich dzialalnosci. 

§ 69 
I. Komisje ustalaj'l opinie oraz wnioski i przekazuj'l je Radzie. 
2. PrzewodnicZ/lcy lub WiceprzewodnicZ/lcy Rady, koordynuj'lcy prac« komisji Rady, mog'l 

zwolac posiedzenie komisji i nakazac zlozenie Radzie sprawozdania. 

§ 70 

Pracami komisji kieruje przewodnicz'lcy komisji. W przypadku nieobecnosci Przewodnicz'lcego 
lub niemoznosci dzialania, zadania Przewodnicz'lcego wykonuje inny czlonek Komisji wybrany 
przez Komisj«. 



§ 71 
1. Komisje pracuj~ na posiedzeniach. 

2. Do posiedzen stalych oraz dorainych Komisji stosuje sil( odpowiednio przeplsy 
o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 

3. Przepis ust. 1 stosuje siy odpowiednio do dorainych komisji oraz zespolow powolanych 
przez Rady. 

§ 72 
Opinie i wnioski komisji ustalone s~ w glosowaniu Jawnym zwykl~ wiykszosci~ glosow, 
w obecnosci, co najmniej polowy skladu komisji. 

Rozdziall0 
Radni i kluby radnych 

§ 73 
Radni potwierdzaj~ swoj~ obecnosc na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liscie 
obecnosci. 

§ 74 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj~cego radnego 0 rozwi~nie z nim stosunku 
pracy, Rada moze powolac komisjy dorain~ do szczeg6lowego zbadania wszystkich 
okolicznosci sprawy. 

2. Komisja przedklada swoje ustalenia i propozycje na piSmie Przewodnicz~cemu Rady. 
3. Przed podjyciem uchwaly w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada powinna umozliwic 

radnemu zlozenie wyjasnien. 

§ 75 
Radni mog~ zwracac siy bezposrednio do Rady we wszystkich sprawach zwi~zanych z pelnieniem 
przez nich funkcji radnego. 

§ 76 
1. Radny moze bye czlonkiem tylko jednego klubu. 
2. Powstanie klubu musi zostac niezwlocznie zgloszone Przewodnicz~cemu Rady. 
3. W zgloszeniu podaje siy: 

1) Nazwy klubu; 
2) Listy czlonkow; 
3) Imiy i nazwisko przewodnicz~cego klubu. 

4. W razie zmiany skladu klubu lub jego rozwi~zania przewodnicz~cy klubu jest obowi¥any 
do niezwlocznego poinformowania 0 tym Przewodnicz~cego Rady. 

§ 77 
1. Kluby dzialaj~ wyl~cznie w ramach Rady. 
2. Przewodnicz~cy Rady prowadzi rejestr klub6w. 



§ 78 
1. Kluby dzialaj,! w okresie kadencji Rady. Uplyw kadencji Rady jest r6wnoznaczny 

z rozwi,!zaniem klub6w. 

2. Kluby mog~ ulegac wczesniejszemu rozwi'lzaniu na mocy uchwa! ich czlonk6w, 

podejmowanych bezwzglydn'l wiykszosci'l w obecnosci, co najmniej po!owy cz!onkow 

klubu. 

§ 79 
Prace klub6w organizuj,! przewodnicz'lcy klub6w, wybierani przez czlonkow klubu. 

§ 80 
1. Kluby mog'l uchwalae wlasne regulaminy. 

2. Regulaminy klub6w nie mog'l bye sprzeczne ze Statutem Gminy. 

3. Przewodnicz,!cy klubow S,! obowi'lzani do niezwlocznego przedkladania regulaminow 

klub6w PrzewodnicZllcemu Rady. 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takze zmian regulamin6w. 

§ 81 
1. Klubom przysluguj,! uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji 

i trybu dzialania Rady. 

2. Kluby mog,! przedstawiae swoje stanowisko na sesji Rady, wy1'lcznie przez swych 

przedstawicieli. 

Rozdziall1 
Jednostki pomocnicze gminy 

§ 82 
1. lednostkami pomocniczymi Gminy s'l solectwa. 

2. 0 utworzeniu pol'lczeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej gminy, a takZe 

zmaniy jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaly, z uwzgl((dnieniem nast((puj'lcych 

zasad: 
1) Inicjatorem utworzenia, pohtczenia, podzialu lub zniesienia jednostki pomocniczej mog'l 

bye mieszkancy obszaru, ktory ta jednostka obejmuje lub rna obejmowac, albo organy 

gminy. Wniosek mieszkallcow winien uzyskac poparcie, co najmniej 10% mieszkanc6w 

stale zamieszkalych na terenie gminy obj((tym wnioskiem; 

2) Utworzenie, pol<lczenie, podzial lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostae 

poprzedzone konsultacjami, ktorych tryb okreSla Rada odrybn'l uchwal'l; 

3) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miar(( moZliwosci uwzgl((dniae 

naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wi((zi spoleczne zapewniaj'lce 

integracj(( i rozw6j spolecznosci lokalnych; 

4) Projekt granic jednostki pomocniczej sporz'ldza W6jt w uzgodnieniu z inicjatorem 

utworzenia tej jednostki. 



§ 83 
1. Gospodarka finansowa solectwa prowadzona jest w ramach budzetu Gminy. 

2. Na srodki finansowe byd'}ce w dyspozycji Solectwa skladaj'} siy: 

1) Kwoty wyodr«bnione w budzecie gminy w ramach funduszu soleckiego; 

2) Dochody uzyskane z powierzonego mienia i innych przedsiywziyc organizowanych 
przez mieszkailc6w Solectwa. 

3. W przypadku wyodrybnienia w budzecie gminy srodk6w na fundusz solecki, jego 

przeznaczenie oraz tryb skladania wniosk6w przez Solectwo reguluje ustawa. 

4. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada moze w drodze uchwaly przekazac Solectwu czysc 
mienia komunalnego w zarz'}d i korzystanie oraz rozporz'}dzanie dochodami z tego ir6dla. 

5. Solectwo gospodaruje przekazanymi skladnikami mienia w granicach zwyklego zarz'}du. 

6. Ewidencja przekazanego solectwu mienia komunalnego prowadzona jest w Urzydzie. 

7. Z przekazanych skladnik6w mlema mieszkancy Solectwa korzystaj'} zgodnie 

z przeznaczeniem, ich wla§ciwosciami i zasadami prawidlowej gospodarki. 

8. Obslugy finansow'} solectwa prowadzi UrZ'}d Gminy w Baboszewo. 
9. lednostki pomocnicze mog'} dysponowac srodkami finansowymi pochodz'}cymi z budzetu 

Gminy, zgodnie z obowi'}ZUj'}cymi przepisami prawa. 

§ 84 
1. Soltysi - Przewodnicz'}cy organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych mog'} 

uczestniczyc w sesjach Rady Gminy bez prawa udzialu w glosowaniu. 
2. Za udzial w sesjach Rady Gminy Przewodnicz'}cemu organ6w wykonawczych jednostek 

pomocniczych przysluguj'} diety na zasadach okreslonych przez Rady Gminy w odrybnej 

uchwale. 
3. Przewodnicz'}cy organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych jest kaZdorazowo 

zawiadamiany 0 

terminie sesji Rady. 

§ 85 
Szczeg61ow'} organizacjy oraz zakres dzialania solectw i ich organ6w okresla odrybny statut, 
ustanowiony przez Rady Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami. 

Rozdzial12 
W6jt 

§ 86 
W6jt wykonuje uchwaly Rady Gminy, realizuje zadania Gminy okreslone w ustawach, 
porozumieniach zawartych z organami administracji rz'}dowej, porozumieniach komunalnych 
i umowach zawartych z innymi podmiotami. 

§ 87 
W6jt lub upowazniony przez niego pracownik Urzydu uczestniczy w posiedzeniach komisji Rady, 

na ktorych opiniowane s'} projekty uchwal. 



§ 88 

W6jt moze uczestniczyc w spotkaniach z 

wlasnej, radnego lub soltysa. 
Gminy organizowanych z inicjatywy 

Rozdzial13 
Zasady dostftpu i korzystanie obywateli z dokumentow Rady, Komisji i Wojta 

§ 89 

1. Dokumenty z dzialania Rady i komisji udostypniane s~ w Urzydzie Gminy w biurze 

rady w godzinach pracy urzydu w obecnosci pracownika odpowiedzialnego za obslugy 

lub osoby wyznaczonej przez W 6jta. 

2. Dokumenty z dzialania W6jta, stanowi~ce informacjy publiczn~ udostt;pniane na 
poszczeg61nych stanowiskach i w obecnosci merytorycznych pracownik6w Urzt;du 

Gminy. 

3. Podjyte Uchwaly przez Rady Gminy udostypnia siy ponadto w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

4. Dostt;p dokumentacji i archiwalnej obejmuje prawo do wglftdu do dokument6w 

oraz sporz~dzania odpis6w i kopii. 

Rozdzial14 
Postanowienia koncowe 

§ 90 

moc Uchwala nr XXVII/222/20 14 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku 

w sprawie Statutu Gminy Baboszewo ( Dz. Woj. Mazowieckiego poz. 6046 z dnia 18 czerwca 

2014 roku) zmieniona Uchwal~ Nr IV.21.2018 Rady Gminy Baboszewo uchwa!y w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo (Dz. Woj. Mazowieckiego poz. 13016 z dnia 

21 grudnia 2018 roku) 

§ 91 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 92 
Dotychczasowe uchwaly Rady wydane na podstawie przepis6w uchwaly, 0 kt6rej mowa w § 90 

Statutu, zachowuj't moc do dnia w Zycie nowych uchwal Rady, wydanych w oparciu 

o postanowienia niniejszego Statutu 

§ 93 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Urzydowym 



Zal~cznik Nr I 
do Uchwaly Nr .... 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia .. . ... . .. ... .... ...... ...... . 

Herb Gminy Baboszewo 



Zal£}cznik Nr 2 
do Uchwaly Nr .... 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia ... ......................... . 

Flaga Gminy Ba boszewo 



Zahtcznik Nr 3 

do Uchwaly Nr .... 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia ............................ . 


Piecz~c Gminy Ba boszewo 



Zal~cznik Nr 4 
do Uchwaty Nr .... 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia .. ........... ................ 

Mapa Gminy Baboszewo 
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Zal(!cznik Nr 5 

do Uchwaly Nr .... 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia ........................... .. 

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Ba boszewo 

1. Baboszewo 22. Kielki 
2. Bozewo 23 . Korzybie 
3. BrzeScie 24. Kowale 
4. Brzescie Male 25. Kroscin 
5. Brzescie Nowe 26. Kruszewie 
6. Budy Radzyminskie 27. Lach6wiec 
7. Cieszkowo Kolonia 28. Lutomierzyn 
8. Cieszkowo Nowe 29. Mystkowo 
9. Cieszkowo Stare 30. Niedarzyn 

IO.Cywiny Dynguny 31. Pawlowo 

11. Cywiny Wojskie 32. Pienki Rzewinskie 
12. Dluzniewo 33. Polesie 

13. Dramin 34. Rybitwy 

14. Dziektarzewo 35. Rzewin 

15. Galomin 36. Sarbiewo 

16. Galominek 37. Sokolniki Nowe 

17. Galominek Nowy 38. Sokolniki Stare 

18. Goszczyce Poswi((tne 39. Sr6dborze 

19. Goszczyce Srednie 40. Wola Druzniewska 
........ 20. Jarocin 41. Wola Folwark 

21. Jesionka 42. Zbyszyno 



Zal'lcznik Nr 6 
do Uchwaly Nr .... 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia '" ........................ .. 

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. lozefa Wybickiego w Baboszewie 
5. Szkola Podstawowa w Mystkowie 
6. Szkola Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie 
7. Szkola Podstawowa im. lana Brodeckiego w Polesiu 
8. Zaklad Wodoci~gow i Kanalizacji w Baboszewie 




