
UCHWALA Nr XIII.81.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 paidziernika 2019 r. 

w sprawic uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 3 liSt. I, ati. 18. Ust. 2 pkt I, art. 22 lIstawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzi\.dzie 

gmirll1ym (Oz. U. z 20 19 r. pOZ. 506, z pozn. zm.) Rada Gminy Baboszewo, uchwala: 

§ 1 

Uchwala sit( Statut Gminy Baboszewo w brzmieniu stanowii\.eym zali\.eznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( Wojtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Traei moe lIehwala nr XXVIII222/20 14 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 20 14 roku w sprawie 

Statutll Gminy Baboszewo (Oz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6046 z dnia 18 czerwca 2014 roku) 

zmieniona Uehwali\. Nr IV.21 .20 18 Rady Gminy Baboszewo zmieniaji\.ci\. lIehwalt( w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo (Oz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13016 z dnia 21 grudnia 

20 18 roku) 

§4 

Uchwala wchodzi w zyc ie po lIplywie 14 dni od ogloszenia w Ozienniku Urzt(dowym Wojewodztwa 

Mazowieekiego. 

P ZE\i\ ODNIC .CY RADY 

. c'oSZCzycki 

FORMAlNiF. S::Z ;, f RZEiEli 

Maci . a,.vlikowsk i 
ad-.mkac 



UZASADNIENlE DO 

UCHWALY Nr XIII.81.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 pazdziernika 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo 

Zgodnie z ali. 18 ust. 2 pkt. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. , poz. 506, z p6Zn. zm.) uchwalenie Statutu Gminy nalezy do wyl'lcznej wlasciwosci rady 

gm1l1y. 

Uchwalenie nowego Statutu wynika z potrzeby aktualizacji zapis6w oraz dostosowanie do 

obowi'lzuj'lcych przepis6w prawa. 

W zwi'lzku z powyzszym podj((cie uchwaly jest zasadne. 

PEZ c'wO NICZ ,CY EADY 

Sic tva 



Zalacznik 

ST A TUT GMINY BABOSZEWO 

I. Statut okresla: 

1) Symbole Gminy Baboszewo; 

2) Ustr6j Gminy Baboszewo; 

Rozdziall 

Postanowienia ogolne 

§ 1 

3) Organizacj« wewn«trzn't oraz tryb pracy Rady Gminy; 

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

Rady; 

5) Zasady dzialania klub6w radnych; 

6) Zasady tworzenia, l'tczenia, podzialu i znoszenia SOfectw 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 dost ((pu 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 Gmin« Baboszewo; 

2) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad« Gminy Baboszewo; 

3) Komisji rewizyjnej - nalezy przez to rozumiec Komisj" Rewizyjn't Rady Gminy Baboszewo; 

4) Komisji skarg - nalezy przez to rozumiec Komisj« 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) Ustawie - Ustawa 0 samorz'l.dzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (Oz. U. z 20 19 r. poz. 506, 

z p6Zn. zm.) 



Rozdzial2 

§3 

1. Symbolami Gminy sft: 

Herb - na tarczy hi szpariskiej w polu srebmym kosciot czerwony z czamymi oknami i czamft 

ostrorukowft bramft okolnft zlotym portalem, z trzema wiezami - glownft srodkowft i dwiema 

mniejszymi bocznymi - nakrytymi czamymi stozkowymi daszkami z krzyzami tej samej barwy. 

Wzor herbu stanowi zalftcznik Nr I clo Statutu. 

Flaga - Flagt( Gminy Baboszewo stanowi prostokfttny plat sukna 0 proporcjach wysokosci clo 

szerokosci 5: 8, skladajftcy sit( z trzech poziomych ptatow: bialego - stanowiftcego 1/5 wysokosci 

flagi , czerwonego - 3/5 wys. [ bialego - 115 wys. Na srodkowym placie umieszczono Herb Gminy 

Baboszewo, ktorego wysokosc rowna si~ Y, wysokosci flagi. Wzor flagi stanowi zalftcznik Nr 2 

do Statutu. 

Pieczt(c - ma ksztah okr<tgly i sreclnict( 36 mm. W otoku majuskulny napls GMfNA 

BABOSZEWO, gdzie oba slowa oddzielone sft od siebie azurowymi szesciopromiennymi 

gwiazclkami. W srodku wewnt(trzne perelkowe kolo , w ktore wpisane jest godlo Herbu Gminy 

Baboszewo tj. kosciol - z czamymi wiezami, oknami i bram". Wzor pieczt(ci stanowi zal"cznik 

Nr 3 clo Statutu. 

2. Zasady uzywania herbu, flagi i pieczt(ci okres lone sft w uchwale Rad y Gminy Nr Vl178/20 11 

z clnia 26 sierpnia 20 II roku w sprawie ustanowienia herbu, t1agi i pieczt(ci Gminy Baboszewo 

oraz zasad ich stosowania (Dz. Urz. Woj., Maz. Z 20 II r. Nr 171 poz. 5381). 

Rozdzial3 

Gmina 

§4 

I. Gmina Baboszewo jest poclstawow" jednostk" samorz"du terytorialnego, powolan" dla I 

organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. 

2. Mieszkaricy Gminy z mocy ustawy 0 samorz"dzie gmlfU1ym, stanowi" gminn" wspo lnott( 

samorz"dow'l., realizuj"cft swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzial w referendum oraz 

poprzez swe organy. 

§5 

I. Gmina Baboszewo polozona jest w Powiecie Ploriskim, Wojewodztwie Mazowieckim 

i obejmuje obszar 0 powierzchni 161 km2 Granice Gminy okreslone s" na mapie stanowiftcej 

zal"cznik m 4; 

2. Siedzib" Gminy jest miejscowosc Baboszewo; 

3. Wojt prowadzi rejestr jednostek pOl11ocniczych Gminy Baboszewo. Wykaz jeclnostek 

pomocniczych Gminy Baboszewo stano wi zal"cznik nr 5; 



4. W6jt prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Grniny Baboszewo. Wykaz jednostek 

organizacyjnych Grniny Baboszewo stanowi zali\.czn ik nr 6; 

Rozdzial4 

Organizacja wewn~trzna i tryb pracy Rady Gminy 

§6 

3. Rada Gllliny obradllje na sesjach, na kt6rych rozpatrllj e i rozstrzyga wszelkie sprawy nalezi\.ce 

do jej wlasc iwosci. 

4. Sesja Rad y Gminy zwo tywanajest przez llprawniony organ, w trybie przewidzianyrn w Ustawie. 

§7 

I. Do wewm,trznych organ6w Rady nalezi\.: 

I) Przewodni czi\.cy Rad y; 

2) Wiceprzewodniczi\.cy Rad y; 

3) KOllli sja Rewizyjna; 

4) KOllli sja Skarg, Wniosk6w i Petycji ; 

5) Pozostate kOllli sje stale wYlll ienione w Statllcie Gllliny; 

6) Oorazne kOlllisje do realizacji okreslonych zadali. 

§8 

I. Przewodniczi\.cy Rady, a w przypadkujego nieobecnosci Wiceprzewodn iczi\.cy, w szczeg6lnosci: 

I) Zwoluje sesje Rad y; 

2) Przewodniczy obradolll ; 

3) Czuwa nad sprawnyrn przebiegielll obrad; 

4) Kieruj e obs tugi\. kancelaryjni\. pos iedzen Rady; 

5) Zarzi\.dza i przeprowadza gtosowanie nad projektallli llchwat; 

6) Podpisllj e llchwaiy Rady; 

7) CZllwa nad zapewnienielll warllnk6w niezb«dnych do wykonywania przez radnych ich mandatll. 

§9 

I. Rada Gllliny obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie sprawy nalezi\.ce do jej 

kornpetencji , okreslone w llstawie 0 salllorzi\.dzie grninnyrn oraz w irlllych llstawach, a takze 

w przepisach prawnych wydanych na podstawie i w wykonaniu ustaw. 

2. Do llchwal 0 charakterze deklaracji, oswiadczeli, apeli i opinii rna zastosowanie przewidziany 

w Statllcie tryb zglaszania inicjatywy llchwalodawczej i podejlllowania uchwal. 

§ 10 

I. Przygotowanie sesji obejlllllje: 

I) Ustalenie porzi\.dkll obrad ; 

' \ 2) Ustalenia czasu i rniejsca obrad; 



3) Zapewnienie dostarczenia radnym materialow, w tym projektow uchwal, dotycz'tcych 

poszczegolnych punktow projektowanego porz'tdku obrad. 

2. 0 tem1inie sesji Rady powiadamia sit( radnych najpMniej na 3 dni przed terminem obrad za 

pomoq Iistow zwyklych lub winny skuteczny sposob, przy czym dopuszcza si" 

wykorzystywanie srodkow komunikacji elektronicznej. 

3. 0 terminie sesji poswit(conej uchwaleniu budzetu, programow gospodarczych oraz rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budZetu powiadamia si" radnych , co najmniej na 3 dni przed 

tem1inem sesj i. 

4. W zawiadomieniu a sesji podaje sit(: miejsce, clziel1, goclzint( rozpoczt(cia oraz porz'tdek obrad. 

5. Wraz z zawiadomieniem radnym don,cza sit( projekty uchwal i inne materialy zwi'tzane 

z porz'tdkiem obrad. 

6. Dokumenty, a ktorych w ust. 5 clort(cza sit( Radnym w fOlmie e1ektronicznej, w tym 

z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub innego programu obsluguj'tcemu Rad". W sytuacji, 

gdy Radny, oczekuje tych dokumentow w formie papierowej , zobowi'tzany jest z lozye stosowne 

oswiaclczanie na rt(ce Przewodnicz'tcego Rady. 

7. W przypadku braku mozliwosci zastosowania fanny, a ktorej mowa w ust. 5, niezbt(dne 

czynnosci dokonuje sit( w fonn ie papierowej. 

8. W razie niedotrzymania tenninow, a ktorych mow a w ust. 3 i 4 Rada moze podj'te, na wniosek 

radnego zgloszony na pocz'ttku sesji przecl przysta'pieniem cia uchwalania porz'tclku obracl, 

uchwalt( a odroczeniu sesji i wyznaczye nowy termin. 

9. Zawiadomienie a nowym tenninie, miejscu i przeclmiocie obracl pOWll1no bye poclane do 

publicznej wiadomosci w sposob uznany przez Przewodnicz'tcego Rady. 

§ II 

o sesji Rady zawiadamiani s'tsohysi, do ktorych stosuje si" odpowiednio przepisy § 10 ust. 2 i 4. 

§ 12 

I. Sesja odbywa sit( na jednym posiedzeniu, jednakze na wniosek Przewodnicz'tcego Rady lub 

grupy, co najmniej 5 radnych, Rada moze postanowic a przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad 

w innym wyznaczonym tenninie tej samej sesj i. 

2. 0 przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. I mozna postanowic w szczegolnosci ze 

wzglt(du na niemozliwosc wyczerpania porz'tdku obrad lub koniecznosc jego rozszerzenia, 

potrzebt( uzyskania dodatkowych materialow lub ll1ne nieprzewidziane przeszkody 

uniemozliwiaj'tce Radzie wlasciwe obradowanie lub rozstrzygni"cie spraw. 

§13 

1. W celu stwierdzenia quorum Przewoclnicz'tcy Rady w trakcie obrad maze zarz'tdzie 

podpisywanie lub sprawdzanie li sty obecnosci. 



2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczitcy Rady moze 

przerwac obrady i jezeli nie moze zwolac quorum, wyznaczyc nowy tennin posiedzenia tej 

samej sesji , z tym, ze uchwaly podjl{te do tego momentu zachowujit moc. 

3. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 3 Rada moze prowadzic dalej posiedzenie jednak nie moze 

w6wczas podejmowac uchwaL 

4. Fakt przerwania obrad Rady oraz nazwiska i imiona radnych, kt6rzy opuscili obrady, 

oclnotowuje sil{ w protokole. 

§ 14 

I. Otwarcie sesji nastl{puje po wypowiedzeniu przez Przewodniczitcego Rady fonnuly "Otwieram 

/ np. V / Sesjl{ Rady Gminy Baboszewo". 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczitcy stwierdza na podstawie li sty obecnosci prawomocnosc obrad, 

a w przypadk u braku quorum zamyka obracly wyznaczajitc nowy tennin sesji. W protokole 

odnotowuje sil{ przyczyny, dla kt6rych sesja nie odbyla sil{. 

§ 15 

Po otwarciu sesji Przewodniczitcy Rad y stawia pytanie 0 ewentualny wniosek w sprawie zmiany 

porzitdku obrad. 

§ 16 

Porzitclek obrad obejmuje w szczeg6lnosci : 

I) Przyjl{cie protokolu z obrad poprzednich sesj i; 

2) Rozpatrzen ie projekt6w uchwallub zajl{cie stanowiska; 

3) lnterpelacje i zapytania radnych; 

4) Odpowiedzi na interpelacje; 

5) Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie mil{dzy sesjami ; 

6) Wolne wnioski i zapytania. 

§ 17 

I. Przewodniczitcy obrady prowadzi je wedlug ustalonego porzitdku, otwierajitc i zamykajitc 

dyskusjl{ nad kazdym z punkt6w, przy czym w uzasadnionych wypadkach moze dokonac zmian 

w kolejnosci realizacji poszczeg61nych punkt6w porzitdku obrad. 

2. Przewodniczitcy udziela glosu wedlug kolejnosci zgloszetl, ale moze takze w uzasadnionych 

przypadkach udzielic glosu poza kolejnosciit. 

3. Radnemu nie wo lno zabierac glosu bez zezwolenia Przewodniczitcego Rady. 

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

5. Gosciom zaproszonym na posiedzenie Rady, Przewodniczitcy moze lIdzielac glosll poza 

ko lejnosciit w kazdym czasie. 



§ 18 

I. Przewodniczi\.cy czuwa na sprawnym przebiegiem sesji , a zwlaszcza nad zwit(zloscii\. wysti\.Pien 

radnych oraz innych os6b uczestniczi\.cych w sesji. 

2. Przewod niczi\.cy moze czynic radnym uwagi dotyczi\.ce tematu, fonny i czasu trwania ich 

wysti\.Pien, a w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach przywolac m6wct( "do rzeczy" . 

3. lezeli temat lub spos6b wysti\.Pi enia albo zachowania radnego w spos6b oczywisty zakl6caji\. 

porzi\.dek obrad, bi\.dZ uchybiaji\. powadze zgromadzenia, Przewodniczasy przywoluje radnego 

"do porzi\.dku", a gdy przywolanie nie odnioslo skutku, moze odebrac mu glos nakazuji\.c 

odnotowanie tego faktu w protokole. 

4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje sit( odpowiednio do os6b spoza Rady obecnych na posiedzeniu. 

5. Przewodniczi\.cy obrad moze udzielic glosu soltysowi, osobie sposr6d publicznosci , przy czym 

przepis ust. 2 i 3 stosuje sit( odpowiednio. 

6. Po uprzednim ostrzezeniu, Przewodniczi\.cy moze nakazac opuszczenie sal i tym osobom sposr6d 

publicznosci , kt6rzy swoim zachowaniem lub wysti\.Pieniem zakl6caji\. porzi\.dek obrad lub 

naruszaji\. powagt( posiedzenia. 

§ 19 

1. Na ,vniosek radnego Przewodniczi\.cy przYJlnte do protokolu sesJl wysti\.Pienie radnego 

zgloszone na pismie, lecz niewygloszone w toku obrad, infolmuji\.C 0 tym niezwlocznie Radt(. 

2 . Przewodniczi\.cy moze udzielic glosu poza kolejnoscii\. w sprawie wniosk6w natury fonnalnej 

takich jak: 

I) Stwierdzenia quorum ; 

2) Zakonczenia dyskusji i podjt(cia uchwaly; 

3) Ograniczenia czasu wysti\.Pien dyskutant6w; 

4) Zamknit(cia li sty kandydat6w przy wyborach; 

5) Przeliczenia glos6w; 

6) Zgloszenia autopoprawki do uchwaly lub wycofania projektu; 

7) Przerwania, odroczenia lub zamknit(cia pos iedzenia; 

8) Przestrzegania regulaminu obrad. 

3. Wnioski formalne Przewodniczi\.cy poddaje pod glosowanie radnytn, po dopuszczeniu 

w dyskusji j ednego glosu "za" i j ednego "przeci wko" wnioskowi, po czytn rozstrzyga sit( sprawt( 

w glosowani u zwykli\. wit(kszoscii\. glos6w. 

§ 20 

I. Przewodniczi\.cy Rady zamyka dyskusjt(. W raZle potrzeby zarzi\.dza przerwt( w celu 

umozliwienia wlasciwej Komisji lub W6jtowi ustosunkowania sit( do zgloszonych w czasie 

debaty wniosk6w, a j es li zaistnieje taka koniecznosc - przygotowania poprawek 

w rozpatrywanym dokumencie. 



\ 

2. Po zamknit(ciu dyskusj i Przewodniczitcy Rady rozpoczyna procedurt( glosowania. 

3. Po rozpoczt(ciu procedury glosowania, do momentu zarzitdzenia glosowania, Przewodniczitcy 

Rady udziela radnemu glosu tylko w celu zgloszenia lub uzasadnienia wniosku fOlmalnego 

o sposobie lub porzitdku glosowania. 

§ 21 

l. Po wyczerpaniu porzitdku obrad Przewodniczitcy koirczy sesJt( wypowiadajitc [onnult(: 

"Zamykam 1 np. 6smit 1 sesjt( Rad y Gminy Baboszewo". 

2. Czas otwarcia sesji do jej zakoirczenia uwaza sit( za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takze sesji, kt6ra objt(la wit(cej nizjedno posiedzenie. 

§ 22 

Do wszystkich os6b pozostajitcych w miej scu obrad do zakoirczenia sesj i lub posiedzenia, maH 

zastosowanie og61ne przepisy porzitdkowe wlasciwe dla miejsca, w kt6rym sesja sit( odbywa. 

§ 23 

I. Z przebiegu sesj i sporzitdza sit( protok61, kt6ry odzwierciedla jej przebieg. 

2. Protok61 z sesj i powinien w szczeg61nosci zawierac: 

I) Numer, datt( i miejsce odbywania sesji, godzint(jej rozpoczt(cia i zakoirczenia; 

2) Wskazywac numery uchwal, imit( i nazwisko przewodniczitcego obrad i protokolanta; 

3) Stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia; 

4) Odnotowanie przyj t;cia protokohl z poprzedniej sesji ; 

5) Ustalony porzitdek obrad; 

6) Przebieg obrad, a w szczeg61nosci sprawy podnoszone w wystitPieniach; 

7) Przebieg glosowania; 

8) Pod pis przewodniczitcego obrad i osoby sporzitdzajitcej protok61. 

3. Zalitcznikiem do protokolu jest lista giosowaI1 imiennych jawnych oraz nagranie z obrad. 

§ 24 

l. W trakcie obrad lub nie pozl1Iej niz na najblizszej sesj i, radni mogit zgiaszac poprawki lub 

uzupelnienia do proto kohl, przy czym 0 ich uwzglt(dnieniu rozstrzyga Przewodniczitcy Rady po 

wyshIchaniu protok61anta i zglaszajitcego wniosek 0 dokonanie poprawki lub uzupelnienie. 

2. lezeli wniosek wskazany w ust. I nie zostanie uwzgl t(dniony, wnioskodawca moze wniesc 

sprzeciw do Rady. 

3. Rada moze przyjitc protok61 z poprzedniej sesj i po rozpatrzeniu sprzeciwu, 0 jakim mowa w Ust. 

2. 

§ 25 

l. Protokoly numeruJe SIt( kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadajitcymi kolejnosci sesji 

zwoianych w danym roku kalendarzowym, lamanymi przez peine cyfry roku (np. protok61 Nr 

3/2019) 



2. Do protokoru dolil,cza si((: 

I) List~ obecnosci radnych; 

2) List(( obecnosci sottys6w; 

3) ltozone na pismie wnioski niewygloszone przez radnych; 

4) Oswiadczenia i inne dokumenty zlozone na r((ce Przewodniczil,cego. 

3. Protok61 z przebiegu sesji wyklada s i ~ w Biurze Rady. 

§ 26 

Przewodnicz'lcy Rady przekazuje W6jtowi uchwaly Rady Gminy najp6Zniej w ci'l."O'l! 5 dni od dnia 

zak06czenia sesji. 

§ 27 

W6jt Gm iny zapewnia Radzie Gminy obslug~ organizacyjno - technicznil, niezb((dnil, do realizacji 

funkcji organu stanowiil,cego Gminy. 

Rozdzial5 

Uchwaly 

§ 28 

I . Inicjatyw(( llchwalodawcz'l posiada grupa 4 radnych, komisje rady, kiliby radnych oraz W6jt, 

chyba, ze przepisy prawa stanowiil, inaczej. 

2. Projekt llchwaly powinien zawierac w szczeg6lnosci: 

I) Cz~sc nagl6wkowq; 

2) Podstaw~ prawnq; 

3) Przepisy merytoryczne; 

4) W miar(( potrzeby okreslenie zr6d la sfinansowania realizacji uchwaly; 

5) Termin wejscia w zycie uchwaly i ewentualnie czas jej obowiil,zywania; 

6) Okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly. 

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

wskazac potrzeb(( podj((cia uchwaly oraz infonnacj(( 0 skutkach finansowych jej realizacji . 

4. Projekty llchwal winny bye zgodnie z obowiil,zujil,cymi przepisami prawa. 

§ 29 

Uchwaly numerllje si(( cyframi arabskimi oddzielone kropkil, na kolejny numer uchwaly oddzielone 

kropkil, na czterocyfrowy rok podj((cia llchwaly. 

§ 30 

Uchwaly Rady powinny bye zredagowane w spos6b zwi((zly, syntetyczny, przy UZYCili wyraze6 w ich 

powszeclmym znaczeniu. W projektach llchwal nalezy llnikae poslugiwania Sl~ wyrazeniami 

ecjalistycznymi, zapozyczonymi z j((zyk6w obcych i neologizmami . 



§ 31 

I. Uchwaly Rady podpisuje Przewodnicz'lcy Rady. 

2. Przepis ust. I stosuje sit( odpowiednio do Wiceprzewodnicz'lcego prowadz'lcego obrady. 

Rozdzial6 

Procedura glosowania 

§ 32 

W glosowaniu bior'l udzial wyl'lcznie radni. 

§ 33 

Glosowanie jawne imienne odbywa sit( na zasadach przewidzianych w ustawie, w przypadku, gdy 

przeprowadzenie glosowania za pomoc'l urz'ldzen umoz li wiaj 'lcych sporz'ldzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu glosowania radn ych nie jest mozli we z przyczyn technicznych, przeprowaclza sit( w 

ten spos6b, ze racl ni kolej no w porz'lcl ku alfabetycznym S'l wyczytani przez Przewoclnicz'lcego, kt6ry 

dokonuje na liscie imiennego glosowania ad notacji "za", "przeciw", wstrzymal sit( od glosu" przy 

nazwisku radnego i ustala wynik glosowania. 

§ 34 

I . W glosowaniu tajnym raclni glosuj'l za pomoq kart ostemplowanych pieczt(ci 'l Racly, przy czym 

kazdorazowo Racla ustala spos6b glosowania, a samo glosowanie przeprowaclza wybrana z grona Rady 

Komisja Skrutacyj na, z wylonionym sposr6d siebie przewodnicz'lcYln. 

2. Komisj a Skrutacyjna przed przyst'lpieniem do glosowania obj asnia spos6b glosowania 

i przeprowadza je, wyczytuj'lC kolej no radnych z li sty obecnosci. 

3. Kart do glosowania nie moze byc wit(cej ni z radnych obecnych na sesji . 

4 . Po przeliczen iu glos6w Przewodnicz'lcy Komisj i Skrutacyjnej odczytuje protok61, podaj'lc wynik 

glosowania. 

5. Kat1y z oddanymi glosami i protok61 glosowania stanowi'l zal'lcznik do protokolu z sesji. 

§ 35 

I. Przewodnicz'lcy obrad przed poddaniem wniosku pod glosowanie precyzuje i oglasza Radzie 

proponowan'l tresc wniosku w taki spos6b, aby j ego redakcja byla przejrzysta, a wniosek nie budzil 

w'ltpliwosci , co do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejnosci Przewodnicz'lcy obrad pocldaje pod glosowanie wniosek najdalej id'lcy, jesli 

moze to wykluczyc potrzebt( glosowania nad pozostalYlni wnioskami . Ewentualny sp6r, co do tego, 

kt6ry z wniosk6w jest najdalej id'lcy rozstrzyga Przewodnicz'lcy obrad. 

3. W przypadku glosowania w sprawie wybor6w os6b, Przewodnicz'lcy obrad przed zamknit(ciem li sty 

kandydat6w zapytuje kazdego z nich czy zgadza sit( kand ydowac i po otrzYlnaniu odpowiedzi 

twierdz'lcej poddaje pod glosowanie zamknit(cie li sty, a nastt(pnie zarz'ldza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kand ydat zlozyl uprzedn io zgodt( na pismie. 



§ 36 

I. J ezeli opr6cz wniosku 1 wniosk6w 1 0 podjt(cie uchwaly w danej sprawie zostanie zgloszony wniosek 

o odrzucenie tego wniosku 1 wniosk6w I , w pierwszej kolejnosci Rada glosuje nad wnioskiem 

o odrzucenie wniosku 1 wniosk6w 1 0 podj t(cie uchwaly. 

2. Glosowanie nad poprawkami do poszczeg61nych paragraf6w lub ustt(p6w projektu uchwaly nastt(puje 

wed lug ich kolejnosci, z tym, ze w pierwszej kolejnosci Przewodniczqcy obrad poddaje pod glosowanie 

te poprawki , kt6rych przyjt(cie lub odrzucenie rozstrzyga 0 innych poprawkach. 

3. W przypadku przyjt(cia poprawki wyk luczajqcej inne poprawki projektu uchwaly, poprawek tych nie 

poddaje sit( pod glosowanie. 

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

zasadt( okreslon'l. w ust. 2. 

5. Przewodnicz'l.cy obrad moze zarz'l.dzic glosowanie I'l.cznie nad gruP'l. poprawek do projektu uchwaly. 

6. Przewodnicz'l.cy obrad zarz'l.dza glosowanie w ostatniej kolejnosci za przyjt(ciem uchwaly w calosci 

ze zmianami, wynikaj'l.cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwaly. 

7. Przewodnicz'l.cy obrad moze odroczyc glosowanie, 0 Jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do 

stwierdzenia, czy wskutek przyjt(tych poprawek nie zachodzi sprzecznosc pomit(dzy poszczeg61nymi 

postanowieniami uchwaly. 

§ 37 

I. G losowanie zwykl'l. wit(kszosci'l. glos6w oznacza, ze przechodzi wniosek, poprawka lub kandydatura, 

kt6ra uzyskala wit(ksz'l.liczbt( glos6w "za" niz "przeciw". Glos6w "wstrzymuj'l.cych sit(" i niewaznych 

nie dolicza sit( do zadnej z grup glosuj'l.cych "za" czy "przeciw". 

2. Jezeli celem glosowaniajest wyb6r jednej z kilku os6b lub mozliwosci , przechodzi kandydatura lub 

wniosek, na kt6ry oddano najwit(ksz'l.liczbt( glos6w "za". 

§ 38 

I. Glosowanie bezwzglt(dn'l. wit(kszosci'l. glos6w oraz glosowanie wit(kszosci'l. 2/3 glos6w oznacza, ze 

przechodzi wniosek lub kandydatura, kt6re uzyskaly, co najmniej jeden glos wit(cej od sumy 

pozostalych waznie oddanych glos6w, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj'l.cych sit(. 

2. Glosowanie bezwzglt(dn'l. wit(kszosci'l. ustawowego skladu Rady oznacza, ze przechodzi wn iosek lub 

kandydatura, kt6ra uzyskala liczbt( calkowit'l. glos6w oddanych za wnioskiem lub kandydatem, 

przewyzszaj'l.c'l. polowt( ustawowego skladu Rady, a zarazem tej polowie najblizsz'l.. 

Rozdzial7 

Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej 

§ 39 

I. Komisja Rewizyjna sk lada sit( z Przewodnicz'l.cego, oraz pozostalych czlonk6w. 

Przewodnicz'l.cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna. 



§ 40 

Przewodnicz/tcy Komisji Rewizyjnej organizuje pract; Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady, 

W przypadku nieobecnosci Przewodnicz/tcego lub niemoznosci dzialania, zadania 

Przewodnicz/tcego wykonuje inny cz lonek Komisji wybrany przez Komisjt; Rewizyjn/t, 

§ 41 

I, Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc W6jta, gminnych jednostek organizacyjnych 

i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglt;dem: 

I) Legalnosci , 

2) Gospodarnosc i, 

3) Rzetelnosci, 

4) Celowosci, oraz zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym, 

2, Komisj a Rewizyjna bada w szczeg61nosci gospodarkt; finansow/t kontrolowanych podmiot6w, 

w tym wykonanie budzetu Gminy, 

§ 42 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w fonnach 

wskazanych w uchwalach Rady, 

§ 43 

I, Komisja Rewizyjna moze przeprowadzac nastt;puj/tce rodzaje kontroli: 

I) Kompleksowe - obejmuj/tce calosc dzialalnosci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zesp61 

dzialml tego podmiotu; 

2) Problemowe - obejmuj/tce wyb rane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzialalnosci 

kontrolowanego podmiotu, stanowi/tce niewielki fragment w jego dzialalnosci ; 

3) Sprawdzaj /tce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostaly 

uwzglt;dnione w toku postt;powania danego podmiotu, 

§ 44 

I, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym 

planie pracy, zatwierdzonym przez Radt;, 

2, Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 3 1 

stycznia kazdego roku, 

3, Plan przedlozony Radzie musi zawierac, co najmniej: 

I) Terminy odbywania posiedzen; 

2) Terminy i wykaz jednostek, kt6re zostan/t poddane kontroli oraz zagadnien ia, 

4, Rada moze zatwierdzic w calosci lub w cZI(Sci plan pracy Komisji Rewizyjnej, 

5, Rada moze podj/tc decyzj t; w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobjt;tej planem, 0 kt6rym 

mowa w ust. I, 

.' 



§ 45 

I. Komisja Rewizyjna sklada Radzie - w tenninie do dnia 30 kwietnia kazdego roku - roczne 

sprawozdanie ze swojej dzialalnosci w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie powinno zawierae: 

1) Li czb~, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli ; 

2) Wykaz najwazniejszych nieprawidlowosci wykrytych w toku kontro li ; 

3) Wykaz uchwa l podj~tych przez Komisjt; Rewizyj na~ 

4) Wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z naj wazntejSzyml wnioskami, 

wynikaj"cymi z tych kontroli; 

5) Ocent; wykonania budzetu Gminy za rok ubiegly oraz wniosek w sprawie abso luto rium. 

3. Poza przypadkiem okres lonym w ust. I, Komisja Rewizyjna sklada sprawozdanie ze swej 

dzialalnosci po podjt;ciu stosownej uchwaly Rady, okres laj"cej przedmiot i tennin zlozenia 

sprawozdania. 

§ 46 

I. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj" zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co 

w szczeg61nosci dotyczy projekt6w dokument6w maj"cych stanowie podstawt( okreslonych 

dzialan (kontrola wstt;pna) . 

2. Rada moze nakazae Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takze przelwanie kontroli lub odst'lPienie 

od poszczeg61nych czynnosci kontrolnych. 

3. Rada moze nakazae rozszerzenie lub zaw~zenie zakresu i przedmiotu kontroli. 

4. Uchwaly Rad y, 0 kt6rych mowa w ust. 2-3 wyko nywane s" niezwlocznie. 

5. Komisja Rewizyjnajest obowi"zana do przeprowadzenia kontro li w kazdym przypadku podjt;cia 

takiej decyzji przez Rad~. Dotyczy to zar6wno kontroli kompleksowych, jak i kontro li 

problemowych oraz sprawdzaj"cych. 

§ 47 

I. Postt;powanie kontrolne przeprowadza sit; w spos6b umozliwiaj"cy bezstronne i rzetelne 

ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego 

udokumentowanie i ocent; kontrolowanej dzialalnosci wedlug kryteri6w ustalonych w § 41 ust. 

I. 

2. Stan faktyczny ustala sit; na podstawie dowod6w zebranych w toku postt(powania kontrolnego. 

3. Jako dow6d moze bye wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. j ako dowody 

mog" bye wykorzystane w szczeg6lnosci: dokumenty, wyni ki oglt(dzin, zeznania swiadk6w, 

opinie bieglych oraz pisemne wyjasnienia i oswiadczenia kontrolowanych. 

§ 48 

I. Kontrole przeprowadza caly sk lad Komisji Rewizyjnej. 

2. Przewodnicz"cym zespolu kontrolnego jest Przewodnicz"cy Komisji Rewizyjnej. 



3. Upowaznienie dla Przewodniczltcego Komisji Rewizyjnej wydaje Przewodniczltcy Rady Gminy. 

4. Kontrolujltcy obowiltzani sit przed przyst'tP ieniem do czynnosci kontrolnych okazac 

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

§ 49 

I. W raZle powzit(cia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popelnienia przestt(pstwa, 

kontrolujltcy niezwlocznie zawiadamia 0 tym, kierownika kontro lowanej jednostki i W6jta, 

wskazuj ltc dowody uzasadniajltce zawiadomienie. 

2. Jezeli podejrzenie dotyczy osoby W6jta, kontrolujltcy zawiadamia 0 tym Przewodniczltcego 

Rady. 

§ 50 

Czynnosci kontrolne wykonywane slt w miart( mozli woSci w dniach oraz godzinach pracy 

kontrolowanego podmiotu. 

§ 51 

I. Kontrolujltcy sporzltdzajlt z przeprowadzonej kontro li - w tenninie 7 dni roboczych od daty jej 

zakol\czenia - protok61 pokontrolny, obejmuj itcy: 

I) Nazwt( i ad res kontrolowanego pod1l1i otu; 

2) Imi t( i nazwisko kontrolujltcego /kontro luj ltcych/ ; 

3) Daty rozpocz~c i a i zakOI\czenia czynnosci kontrolnych; 

4) Okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obj~tego kontro lq; 

5) Imi t( i nazwisko kierownika kontro lowanego podmiotu; 

6) Przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczeg61nosci wnioski kontroli wskazuj ltce na 

stwierdzenie nieprawidlowosci w dzialalnosci kontro lowanego podmiotu oraz wskazanie 

dowod6w potwierdzajltcych ustalenia zawarte w protokole; 

7) Datt( i 1l1iejsce podpisania protoko lu; 

8) Podpisy kontrolujltcego / kontro luj ltcych / i kierownika kontro lowanego podmiotu lub notatk~ 0 

odmowie podpisania protokolu z podaniem przyczyn odmowy. 

2. Protok61 pokontrolny moze takze zawierac wn ioski oraz propozycje, co do sposobu usunit(cia 

ni eprawidlowosci stwierdzonych w wyniku kontroli. 

§ 52 

I. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest 

on obowiltzany do zlozenia - w tenninie 7 dni roboczych od daty odmowy - pisemnego 

wYJasniel11a JeJ przyczyn. 

2. Wyjasnienia, 0 kt6rych mowa w ust. I sk lada s it( na rt(ce Przewodniczltcego K01l1isji Rewizyjnej. 

§ 53 

I . Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlozyc na rt(ce Przewod niczltcego Rady uwagl 

dotyczltce kontrol i i jej wyni k6w. 



2. Uwagi, 0 kt6rych mowa w ust. 1 sklada sit; w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do podpisania. 

§ 54 

Protok61 pokontrolny sporzitdza sit; w trzech egzemplarzach, kt6re - w tenninie 5 dni roboczych od 

daty podpisan ia protOkOfU - otrzymujit: Przewodniczitcy Rady, Przewodniczitcy Komisji Rewizyjnej 

i kierownik kontrolowanego podmiotu. 

§ 55 

I. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez jej przewodniczitcego, 

zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w mian, potrzeb. 

2. Przewodniczitcy Komisji Rewizyjnej zwoluj e posiedzenia, kt6re nie sit objt;te zatwierdzonym 

planem pracy Komisji, w fonnie pisemnej. 

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

Przewodniczitcego Komisji Rewizyjnej a takze na pisemny umotywowany wniosek: 

I) Przewodniczitcego Rady; 

2) Nie mniej niz 4 radnych; 

3) Nie mniej niz 2 czlonk6w Komisji Rewizyjnej. 

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nalezy sporzitdzac protok61, kt6ry winien bye podpisany 

przez wszystkich czlonk6w komisji uczestniczitcych w posiedzeniu. 

§ 56 

Uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadajit zwyklit wit;kszosci<t glos6w w obecnosci, co naJmOleJ 

polowy skladu Komisji , w glosowaniujawnym. 

§ 57 

Komisja Rewizyjna moze wyst((powac do organ6w Gminy w sprawie wniosk6w 0 przeprowadzenie 

kontroli przez Regionalnit Izbt; Obrachunkowft, Najwyzszit [zb(( Kontroli lub inne organy kontroli. 

Rozdzial8 

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji 

§ 58 

1. Komisje oraz sklad komisji powoluje Rada Gminy. 

2. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, wybiera sposr6d swoich czIonk6w przewodniczitcego. 

§ 59 

I. Do zadat1 Komisji Skarg Wniosk6w i Petycji nalezy: 

I) Opiniowanie skierowanych przez Rad(( Gminy skarg na dzialalnosc W6jta Gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych, 

2) Rozpatrzenie skladanych przez obywateli wniosk6w i petycji . 



§ 60 

l. l ezeli Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycj i ni e jest wlasciwa do rozpatrzenia skargi, 

przewodnicz<\.cy Komisji niezwlocznie przekazuje H Przewodnicz<\cemu Rady Gminy 

z wnioskiem 0 przeslanie organowi wlasciwem u. 

2. Komisja w toku prowadzonego posti(powania wyj asniaj<\.cego w sprawie skargi, 0 kt6rej mowa 

w § 58 pkt 1, wysti(p uj e odpowiednio do W6jta Gminy alba do wlasciwego kiero wnika gminnej 

jednostki organizacyjnej z wnioski em 0 zaj i(cie stanowiska, wskazuj,\c tennin udzielen ia 

odpowiedzi. 

3. Po przeprowadzeniu posti(powania wyjas niaj<\.cego, w tym po uzyskaniu stanowiska, 0 kt6rym 

mowa w ust. 2, Komisja zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je Przewodnicz'\cemu Rady 

Gminy. 

§ 61 

Przewodnicz,\cy Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycj i organi zuje pract( Komisj i i prowadzijej obrady. 

W przypadku nieobecnosci Przewodnicz<\.cego lub nlemoznosci dzialania, zadania 

Przewodnicz,\cego wykonuje inny cz lonek Komisji wyb rany przez Komisji( Skarg, Wniosk6w 

i Petycj i. 

§ 62 

Z posiedzenia Komisji spo rz,\dza sit( protok61. 

Rozdzial8 

Komisje Rady 

§ 63 

I. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadm1 Rada tworzy stale komisje. 

2. Komisje podlegaj<\. Radzie Gminy. 

3. Komisje stale przedkladaj<\. corocznie, w terminie do k0I1ca grudnia, plan pracy na rok nastt(pny. 

4. Komisje sta le raz w roku skladaj<t Radzie sprawozdanie ze swojej dzialalnosci do kOI1ca 

[ kwartalu roku nastt(pnego . 

§ 64 

1. Rada powohlje nastt(puj <tce stale komisje: 

1) Komisja Rewizyj na; 

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 Porz,\dku Publicznego. 

2. Liczbowy skI ad komisji ustala Rada Gminy kazdorazowo przed rozpoczt(ciem wyboru jej 

cz lonk6w. 



3. Radny moze bye eztonkiem najwyzej dw6eh komisji sta!yeh. 

4. Powo!anie sktad6w komisji nastt(puje w odrt(bnym g!osowaniu na kazdego kandyclata na ez!onka 

komisji. 

§ 65 

1. Racla moze powo!ywae dorazne komisje. 

2. Zakres dzia!ania komisj i cloraznyeh oraz jej sktad okresla llehwata Racly 0 ieh powotaniu. 

§ 66 

I. Do zadan komisji bllclzetll, Finansow i planowania gospoclarezego nalez'l w szezeg61nosei sprawy 

w zakresie: 

I) Wykonywania zadan okreslonyeh w llstawaeh oraz uehwataeh Rady 

Gminy; 

2) Gospodarki finansowej Gminy; 

3) Planowania inwestyeji. 

2. Do zadal1 komisj i rolnietwa, oehrony srodowiska i planll miejseowego nalez'l sprawy: 

I) Oc\u'ona srodowiska; 

2) Rolnietwa; 

3) Planu zagospodarowania terenu. 

3. Do zaclal1 komisji oswiaty, kllltllry, sportll, Zclrowia i opieki spoteeznej nalez'l sprawy: 

I) Oehrony zdrowia; 

2) Oswiaty; 

3) Kultury i kultury fizyeznej; 

4) Opieki spo!eeznej; 

4. Do zadan komisji bezpieezenstwa i porz'ldkll pllb li eznego nalez'l sprawy: 

1) Bezpieezenstwa publieznego; 

2) Oem'ony przeciwpozarowej; 

3) Porz'ldkll pllblieznego. 

§ 67 

I . Komisje sta te dziataj'l zgodnie z roeznym planem praey przedtozonym Radzie. 

2. Rada moze nakazac komisjom dokonanie w planie praey stosownyeh zmian. 

§ 68 

I. Komisje Rady mog'l odbywac wsp61ne posiedzenia. 

2. Komisje Rady mog'l podejmowac wsp6!pract( z odpowiednimi komisjami innych gmtn, 

zwtaszcza s'lsiaduj'lcych, nadto z innymi podmiotami, jesli jest to llzasadnione przedmiotem ich 

dziatalnosci. 

§ 69 

I. Komisje llstalaj'l opinie oraz wnioski i przekazuj'lje Raclzie. 



2. Przewodnicz<\.cy lub Wiceprzewodnicz<\.cy Rady, koordynuj<\.cy prac" komisj i Rady, mog<\. 

zwolae posiedzenie komisji i nakazae zlozenie Radzie sprawozdania. 

§ 70 

Pracami komisji kieruje przewodnicz<\.cy komisji . W przypadku nieobecnosci Przewodnicz<\.cego lub 

niemoznoSci dzia lania, zadania Przewodnicz<\.cego wykonuje inny czlonek Komisji wybrany przez 

Komisj". 

§ 71 

I. Komisje pracuj<\. na posiedzeniach. 

2. Do posiedzeri stalych oraz doraznych Komisji stosuje si" odpowiednio przepisy 0 posiedzeniach 

KOl11isji Rewizyjnej. 

3. Przepis ust. 1 stosuje si" odpowiednio do doraznych komisji oraz zespolow powolanych przez 

Rad". 

§72 

Opinie i wnioski komisji ustalone s<\. w glosowaniu jawnym zwykl<\. wi"kszosci<\. glosow, 

w obecnosci, co najmniej polowy sktadu komisji. 

Rozdzial 10 

Radni i kJuby radnych 

§ 73 

Radni potwierdzaj<\. swoj<\. obecnose na sesjach posiedzeniach komisji podpisem oa liscie 

obecnosci. 

§ 74 

I. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudoiaj<\.cego radnego 0 rozwi<\.zanie z nim stosunku 

pracy, Rada moze powolae komisj" dorazn<\. do szczegolowego zbadania wszystkich 

okolicznosci sprawy. 

2. Komisja przedklada swoje ustalenia i propozycje na pismie Przewodnicz<\.cemu Rady. 

3. Przed poclj"ciem uchwaly w przeclmiocie wskazanym w ust. I, Rada powinna umozliwie 

radnemu zlozenie wyjasniell. 

§ 75 

Radni mog<\. zwracae si" bezposrednio do Rady we wszystkich sprawach zwi<\.zanych z pelnieniem 

przez nich funkcj i radnego. 

§ 76 

1. Radny moze bye czlonkiem tylko jednego klubu. 

2. Powstanie klubu musi zostae niezwlocznie zgloszone Przewodnicz<\.cemu Rady. 

3. W zgloszeniu podaje si,,: 

1) Nazw" klubu; 

2) List" czlonkow; 



3) Imit( i nazwisko przewodnicz"cego klubu. 

4. W razie zmiany skladu klubu Iub jego rozwi"zania przewodnicz"cy klubu jest obowi"zany do 

niezwlocznego poinfonnowania 0 tym Przewodnicz"cego Rady. 

§77 

l. Kluby dzialaj" wyl"cznie w ramach Rady. 

2. Przewodnicz"cy Rady prowadzi rejestr klub6w. 

§ 78 

I . Kluby dzialaj" w okresie kadencji Rady. Uplyw kadencji Rady jest r6wnoznaczny 

z rozwi"zaniem klub6w. 

2. Kluby mog" ulegac wczesmeJszemu rozwi"zaniu na mocy uchwal ich czlonk6w, 

podejmowanych bezwzglt(dn" wit(kszosci" w obecnosci , co najmniej polowy czlonk6w klubu. 

§ 79 

Prace klub6w organizuj" przewodnicz"cy klub6w, wybierani przez czlonk6w klubu . 

§ 80 

I. Kluby moga,uchwalae wlasne regulaminy. 

2. Regulaminy klub6w nie mog" bye sprzeczne ze Statutem Gminy. 

3. Przewodnicz"cy klub6w s" obowi"zani do niezwlocznego przedkladania regulamin6w klub6w 

Przewodnicz"cemu Rady. 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takZe zmian regulamin6w. 

§ 81 

I. Klubom przysluguj" uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu 

dzialania Rady. 

2. Kluby mog" przedstawiae swoJe stanowisko na sesJI Rady, wyl"cznie przez swych 

przedstawicieli. 

Rozdzialll 

Jednostki pomocnicze gminy 

§ 82 

Jednostkami pomocniczymi Gminy s"solectwa. 

2 0 utworzeniu pol"czeniu, podziale Iub zniesieniu jednostki pomocniczej gminy, a takze zmanit( 

jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaly, z uwzglt(dnieniem nastt(puj"cych zasad: 

I) Inicjatorem utworzenia, pol"czenia, podziahl Iub zniesienia jednostki pomocniczej mog" bye 

mieszkal\cy obszaru, kt6ry ta jednostka obejmuje Iub rna obejmowae, albo organy gminy. 

Wniosek mieszkanc6w winien uzyskae poparcie, co najmniej 10% mieszkanc6w stale 

zamieszkalych na terenie gminy objt(tym wnioskiem; 

Utworzenie, pol"czenie, podziallub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostae poprzedzone 

konsultacjami, kt6rych tryb okresla Rada odrt(bn" uchwalq; 



3) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miar« mozliwosci uwzgl«dniac naturalne 

uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wi«zi spoleczne zapewniajqce integracj« 

i rozw6j spolecznosci lokalnych; 

4) Projekt granic jednostki pomocniczej sporzqdza W6jt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia 

tej j ednostki. 

§ 83 

I. Gospodarka finansowa so lectwa prowadzona jest w ramach budzetu Gminy. 

2. Na srodki finansowe b«dqce w dyspozycji Solectwa skladajq si«: 

I) Kwoty wyodr«bnione w budzecie gminy w ramach funduszu so leckiego; 

2) Dochody uzyskane z powierzonego mienia i innych przedsi«wzi«c organizowanych przez 

mieszkar1c6w Solectwa. 

3. W przypadku wyodr«bnienia w budZecie gminy srodk6w na fi.mdusz solecki,jego przeznaczenie 

oraz tryb skladania wniosk6w przez Solectwo reguluje ustawa. 

4. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada moze w drodze uchwaly przekazac Solectwu CZ«SC mienia 

komunalnego w zarzqd i korzystanie oraz rozporzqdzanie dochodami z tego zr6dla. 

5. Solectwo gospodaruje przekazanymi skladnikami mienia w granicach zwyklego zarzqdu. 

6. Ewidencja przekazanego so lectwu mienia komunalnego prowadzona jest w Urz«dzie. 

7. Z przekazanych skladnik6w mienia mieszkaJlcy Solectwa korzystajqzgodnie z przeznaczeniem, 

ich wlasciwosciami i zasadami prawidlowej gospodarki. 

8. Obslug« finansowq solectwa prowadzi Urzqd Gminy w Baboszewo. 

9. Jednostki pomocnicze mogq dysponowac srodkami finansowymi pochodzqcymi z budzetu 

Gminy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 

§ 84 

I . Soitysi - Przewodniczqcy organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych mogq uczestniczyc 

w sesjach Rady Gminy bez prawa udzialu w glosowaniu. 

2. Za udzial w sesjach Rady Gminy Przewodniczqcemu organ6w wyko nawczych jednostek 

pomocniczych przys lugujq diety na zasadach okreslonych przez Rad« Gminy w odr«bnej 

uchwale. 

3. Przewodniczqcy organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych jest kazdorazowo 

zawiadamiany 0 

term inie sesj i Rady. 

§ 85 

Szczeg610wq organizacj" oraz zakres dzialania solectw i ich organ6w okresla odr«bny statut, 

ustanowiony przez Rad« Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaI1Cami. 



Rozdzial12 

W6jt 

§ 86 

W6jt wykonuje uchwaly Rady Gminy, realizuje zadania Gminy okreslone w ustawach, 

porozumieniach zawartych z organami administracji rzitdowej , porozumieniach komunalnych 

i lImowach zawat1ych z innymi podmiotami. 

§ 87 

W6jt lub lIpowazniony przez niego pracownik Urz«du uczestniczy w posiedzeniach komisji Rady, 

na kt6rych opiniowane Sit projekty uchwaL 

§ 88 

W6jt moze uczestniczyc w spotkaniach z mieszkancami Gminy organizowanych z inicjatywy 

wtasnej , radnego lub soltysa. 

Rozdzial13 

Zasady dost~pu i korzystanie obywateli z dokumentOw Rady, Komisji i W6jta 

§ 89 

I. Dokllmenty z zakresu dzialania Rady i komisji udost«pniane Sit w Urz«clzie Gminy w biurze rady 

w godzinach pracy lIrz«du w obecnosci pracownika oclpowieclzialnego za obslug« Rady lub osob« 

wyznaczonit przez W6jta. 

2. Dokumenty z zakresll dzialania W6jta, stanowiitce infonnacj« pllblicznit udost«pniane sit na 

poszczeg6lnych stanowiskach pracy i w obecnosci merytorycznych pracownik6w Urz«du Gminy. 

3. Podj«te Uchwaly przez Rad« Gminy udost«pnia si« ponadto w Biuletynie lnformacji Publicznej. 

4. Dost«p do clokumentacji biezitcej i archiwalnej obejmuje prawo do wglitclu do dokllment6w oraz 

sporzitdzania odpis6w i kopii . 

Sic WQf 'oszczyckl 



Zalitcznik Nr I do Statutu Gminy 

Herb Gminy Baboszewo 



Zal'lcznik Nr 2 do Statutu Gminy 

Flaga Gminy Baboszewo 



Zatqeznik Nr 3 do Statutu Gminy 

PieczI(c Gminy Baboszewo 
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Zal&.cznik Nr 4 do Statutu Gminy 

Mapa Gminy Baboszewo 
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Zal<tcznik Nr 5 do Statutu Gminy 

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Baboszewo 

I. Baboszewo 

2. Bozewo 

3. Brzescie 

4. Brzescie Male 

5. Brzescie Nowe 

6. Budy Radzyminskie 

7. Cieszkowo Kolonia 

8. Cieszkowo Nowe 

9. Cieszkowo Stare 

10.Cywiny Dynguny 

II. Cywiny Wojskie 

12. Dl'uzniewo 

13. Dramin 

14. Dziektarzewo 

15. Galomin 

16. Galominek 

17. Galominek Nowy 

18. Goszczyce Poswi~tne 

19. Goszczyce Srednie 

20. Jarocin 

21. Jesionka 

22. Kielki 

23. Korzybie 

24. Kowale 

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 



Zat<tcznik Nr 6 do Statutu Gminy 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo 

I. Gminny Osrodek Pomocy SpOfeCznej w Baboszewie 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie 

3. Przedszkole w Baboszewie 

4. Szkota Podstawowa im. l6zefa Wybickiego w Baboszewie 

5. Szkota Podstawowa w Mystkowie 

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

7. Szkota Podstawowa im. lana Brodeckiego w Polesiu 

8. Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie 
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