
UCHWALA r XIII.81.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 paidziernika 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 3 ).1st. I, art. 18. Ust. 2 pkt I, art. 22 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz'l.dzie 

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

§ 1 

Uchwala sit< Statut Gminy Baboszewo w brzmieniu stanowi'l.c),!n za l'l.cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit< W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Traci moe uchwala nr XXVW222/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie 

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

zmieniona Uchwala. Nr [V.21.201 8 Rady Gminy Baboszewo zmieniaj'l.C<t uehwa1t< w sprawie 

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

20 18 roku) 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Ozienniku Urzt<dowym Wojew6dztwa 

Mazowieckiego. 

,v:: zqycki 

Macie " QlL'likowski 
f'i.!.'Okac 

/ 



UZASADNIENIE DO 

UCHWAL Y Nr XII1.81.2019 

RADY GMINY BA BOSZEWO 

z dnia 30 pazdziernika 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<tdzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506, z p6Zn. zm.) uchwalenie Statutu Gminy nalezy do wyh\.cznej wlasciwosci rady 

gmlny. 

Uchwalenie nowego Statutu wynika z potrzeby aktualizacji zaplsow oraz dostosowanie do 

obowi<tzuj<tcych przepisow prawa. 

W zwi<tzku z powyZszym podjt(cie uchwaly jest zasadne. 



Zalacznik 

STATUT GMINY BABOSZEWO 

I. Statut okresla: 

I) Symbole Gminy Baboszewo; 

2) Ustroj Gminy Baboszewo; 

Rozdziall 

Postanowienia ogolne 

§ 1 

3) Organizacjt( wewnt(trzn<t oraz tryb pracy Rady Gminy; 

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

Rady; 

5) Zasady dzialania klubow radnych; 

6) Zasady tworzenia, l<tczenia, podzialu i znoszenia SO{ectw oraz udzialu Soltysow w pracach Rad y 

Gminy; 

7) Uprawnienia Solectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budi:etu Gminy; 

8) Tryb pracy Wojta Gminy; 

9) Zasady dostt(pu obywateli do dokumentow Rady Gminy, jej komisji Wojta Gminy oraz 

korzystanie z nich. 

§2 

I. ll ekroc w niniejszym statucie jest mowa 0: 

I) Gminie - nalei:y przez to rozumiec Gmint( Baboszewo; 

2) Radzie - naleiy przez to rozumiec Radt( Gminy Baboszewo; 

3) Komisji rewizyjnej - nalei:y przez to rozumiec Komisj" Rewizyjn<t Rady Gminy Baboszewo; 

4) Komisji skarg - nalei:y przez to rozumiec Komisj« Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Gminy 

Baboszewo; 

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

6) Wojcie - nalei:y przez to rozumiec Wojta Gminy Baboszewo; 

7) Statucie - nalei:y przez to rozumiec Statut Gminy Baboszewo. 

8) Ustawie - Ustawa 0 samorz<tdzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (Oz. U. z 2019 r. poz. 506, 

z pMn. zm.) 



Rozdzial2 

§3 

I , Symbolami Gminy S'l.: 

Herb - na tarczy hiszpar1skiej w polu srebmym kOSci61 czerwony z czamymi oknal11i i czam'l. 

ostrohrkow'l, bram'l, ok61n'l, zlotym portal em, z trzema wiezami - gl6wn'l, srodkow'l. i dwiema 

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

Wz6r herbu stanowi zal'l,cznik Nr I do Statutu, 

Flaga - Flagl( Gminy Baboszewo stanowi prostok'l,tny plat sukna 0 proporcj ach wysokosci do 

szerokosci 5: 8. sk ladaj'l.cy sit( z trzech poziomych plat6w: bialego - stanowia,cego 115 wysokosci 

flagi, czerwonego - 3/5 wys, 1 bialego - 1/5 wys, Na srodkowym placie ul11ieszczono Herb Gminy 

Baboszewo, kt6rego ""ysokosc r6wna si, Y, ""Ysokosci tlagi, Wz6r flagi stanowi zal'l,cznik Nr 2 

do Statutu, 

Pieczl(c - ma ksztalt okr'l,gly i srednic« 36 mm, W Otokll majllskulny naprs GM!NA 

BABOSZEWO, gdzie oba slowa oddzielone S'l, od siebie azurowymi szesciopromiennym i 

gwiazdkami, W srodku wewn«trzne perelkowe kolo, w kt6re wpisane jest godlo Herbu Gminy 

Baboszewo tj, kosci61 - z czam ymi wiezal11i, oknami i bral11'1,. Wz6r pieczl(ci stano wi zal'l,cznik 

Nr 3 do Statutu. 

2, Zasady llzywania herbu, flagi i pieczl(ci okres lone s'l. w uchwale Rady Gminy Nr V[J78/20 11 

z dnia 26 sierpnia 20 II roku w sprawie ustanowienia herbll. flagi i pieczl(ci Gminy Baboszewo 

oraz zasad ich stosowania (Dz. Urz , Woj" Maz, Z 2011 r. Nr 171 poz. 5381). 

Rozdzial3 

Gmina 

§~ 

I , Gmina Baboszewo jest podstawow'l. jednostk'l. samorz'l.d u terytorialnego, powolan'l. dla 

organizacji zycia publicznego na swoim terytorium, 

2, Mieszkar1cY Gminy z mocy ustawy 0 samorz'l,dzie gmlllnym, stanowi'l. gminn'l. wsp61notl( 

samorz'l.dow~ reali zuj'l.C<t swoje zbiorowe cele loka lne poprzez udzial w referendum oraz 

poprzez swe organy. 

§5 

1, Gmina Baboszewo polozona jest w Powiecie Plonskil11, Wojew6dztwie Mazowieckim 

i obejmuje obszar 0 powierzchni 161 km2 Granice Gminy okreslone S'l, na mapie stanowi'l.cej 

zal'l.cznik nr 4; 

2, Siedzib'l, Gminy jest miejscowosc Baboszewo; 

3, W6jt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy Baboszewo, Wykaz jednostek 

pomocniczych Gminy Baboszewo stanowi za l'l,cznik nr 5; 



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

organizacyj nych Gminy Baboszewo stanowi zal<tcznik ill 6; 

Rozdzial4 

Organizacja wewn~trzna i tryb pracy Rady Gminy 

§6 

3. Rada Gminy obraduje na sesjach, na kt6rych rozpatruje i rozstrzyga wszelkie sprawy nalez<tce 

do jej wlaSciwosci . 

4. Sesja Rady Gminy zwolywanajest przez uprawniony organ, w trybie przewidzianym w Ustawie. 

§7 

1. Do wewn~trznych organ6w Rady nalez<t: 

I) Przewodnicz<tcy Rady; 

2) Wiceprzewodnicz<\.cy Rady; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji ; 

5) Pozostale komisje stale wymienione w Statucie Gminy; 

6) Dorazne komisje do realizacji okreslonych zadan. 

§8 

I. Przewodnicz<\.cy Rady, a w przypadkujego nieobecnosci Wiceprzewodnicz<\.cy, w szczeg6lnosci: 

1) Zworuje sesje Rady; 

2) Przewodniczy obradom; 

3) Czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad; 

4) Kieruje obs lug<\. kancelaryjn<\. posiedzen Rady; 

5) Zarz<\.dza i przeprowadza glosowanie nad projektami Llchwal; 

6) Podpisuje Llchwaly Rady; 

7) Czuwa nad zapewnieniem warunk6w niezb~dnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. 

§9 

I. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie sprawy nale:i:<\.ce do jej 

kompetencji, okreslone w ustawie 0 samorz<\.dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak:i:e 

w przepisach prawnych wydanych na podstawie i w wykonaniu ustaw. 

2. Do uchwal 0 charakterze deklaracji, oswiadczen, ape Ii i opinii ma zastosowanie przewidziany 

w Statucie tryb zglaszania inicjatywy uchwalodawczej i podejmowania uchwal. 

§ 10 

I. Przygotowanie sesji obejmuje: 

I) Ustalenie porz<\.dku obrad; 

2) Ustalenia czasu i miejsca obrad; 



3) Zapewnienie dostarczenia radnYln materialow, w tYln projektow uchwal, dotyczltcych 

poszczego lnych punktow projektowanego porzltdku obrad. 

2. 0 tenninie sesj i Rady powiadamia sit( radnych najpM niej na 3 dni przed tenninem obrad za 

pomoclt li stow zwyklych lub w inny skuteczny sposob, przy cZYJTI dopuszcza sit( 

wykorzystywanie srodkow komunikacji elektronicznej. 

3. 0 tenninie sesji poswif(conej uchwaleniu budzetu, programow gospodarczych oraz rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budzetu powiaclamia sif( raclnych. co najmniej na 3 clni przed 

telminem sesji. 

4. W zawiadomieniu 0 sesji podaje sit(: miejsce, dzieti. godzinf( rozpoczf(cia oraz porzitdek obrad. 

5. Wraz z zawiadomieniem radnym dor"cza sif( projekty uchwal i inne materialy zwiltzane 

z porzitdkiem obrad. 

6. Dokumenty, 0 ktorych w ust. 5 dort;cza Slf( Radnym w fonnie elektronicznej, w tYln 

z wykorzystaniem poczty clektronicznej lub innego programu obs lugujltcemu Radf(. W sytuacji, 

gdy Radny, oczekuje tych dokumentow w fonnie papierowej, zobowiltzany jest z lozye stosowne 

oswiadczanie na rf(ce Przewodniczltcego Rady. 

7. W przypadku braku mozliwosci zastosowania fonny, 0 ktorej mowa w ust. 5, niezbf(dne 

czynnosci dokonuje si" w fom1ie papierowej. 

8. W razie ni edott'ZYlnani a tenninow, 0 ktorych mowa w ust. 3 i 4 Rada moze podjlte, na wniosek 

raclnego zgloszony na poczittku sesj i przed przyst'tPieniem do uchwalania porzitdku obrad, 

uchwalf( 0 odroczeniu sesj i i wyznaczye nowy tennin. 

9. Zawiadomienie 0 nowym tenninie, miejscu i przedmiocie obrad powinno bye podane do 

publicznej wiadomosci w sposob uznany przez Przewodniczltcego Rad y. 

§ 11 

o sesji Rady zawiadamiani Sltso ltysi. do ktorych stosuje sit; odpowiednio przepisy Ii 10 ust. 2 i 4. 

§ 12 

I . Sesja odbywa sit; na jednym posiedzeniu, jednakie na wniosek Przewodniczltcego Rady lub 

grupy, co najmniej 5 radnych. Rada moze postanowie 0 przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad 

w innYln wyznaczonjm tenninie tej samej sesji. 

2. 0 przerwaniu sesji w trybie przewidzianYln w ust. 1 moi na postanowie w szczegolnosci ze 

wzglt;du na niemozliwose wyczerpania porzltdku obrad lub koniecznose jego rozszerzenia, 

potrzebf( uzyskania dodatkowych materialow lub Inne nieprzewidziane przeszkody 

uniemoz li wiajltce Radzie wlasciwe obradowanie lub rozstrzygnit;cie spraw. 

§ 13 

I . W celu stwierdzenia quorum Przewodniczltcy Rady w trakcie obrad moze zarzitdzie 

podpisywanie lub sprawdzanie li sty obecnosci. 



2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczl\cy Rady moze 

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

samej sesji, z tym, ze uchwaly podj~te do tego momentu zachowujl\ 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 imiona radnych, kt6rzy opusci li obrady, 

odnotowuje sit( w protokole. 

§ 14 

I, Otwarcie sesji nastt(puje po wypowiedzeniu przez Przewodniczl\cego Rady formuly "Otwieram 

/ np. V / Sesj~ Rady Gminy Baboszewo". 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczl\cy stwierdza na podstawie listy obecnosci prawomocnosc obrad, 

a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczajl\c nowy termin sesji . W protokole 

odnotowuje sit( przyczyny, dla kt6rych sesja nie odbyla sit(. 

§ 15 

Po otwarciu sesji Przewodniczl\cy Rady stawia pytanie 0 ewentualny wniosek w sprawie zmiany 

porzl\dku obrad. 

§ 16 

Porzl\dek obrad obejmuje w szczeg6lnosci: 

I) Przyjt(cie protokolu z obrad poprzednich sesji; 

2) Rozpatrzenie projekt6w uchwallub zajt(cie stanowiska; 

3) lnterpelacje i zapytania radnych; 

4) Odpowiedzi na interpelacje; 

5) Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okresie mi~dzy sesjami; 

6) Wolne wnioski i zapytania. 

§ 17 

I. Przewodniczl\cy obrady prowadzi je wed lug ustalonego porzl\dku, otwierajl\c i zamykajl\c 

dyskusj~ nad kazdym z punkt6w, przy czym w uzasadnionych wypadkach moze dokonac zmian 

w kolejnosci realizacji poszczeg61nych punkt6w porzl\dku obrad. 

2. Przewodniczl\cy udziela glosu wed lug kolejnosci zgloszen, ale moze takze w uzasadnionych 

przypadkach udzielic glosu poza kolejnoScil\. 

3. Radnemu nie wolno zabierac glosu bez zezwolenia Przewodniczl\cego Rady. 

4. Przewodniczl\cy Rady moze zabierac glos w kazdym momencie obrad. 

5. Gosciom zaproszonym na posiedzenie Rady, Przewodniczl\cy moze udzielac glosu poza 

kolejnoscil\ w kazdym czasie. 



§ 18 

l. Przewodniczllcy czuwa na sprawnym przebiegiem sesj i, a zwlaszcza nad zwi«zloScill wystllPie11 

radnych oraz innych osob uczestniczllcych w sesji. 

2. Przewodniczllcy moze czynic radnym uwagi dotyczllce tematu, fonny i czasu trwania ich 

wystllPie11, a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach przywolac mowc« "do rzeczy". 

3. Jezeli temat lub sposob wystllPienia albo zacho wania radnego w sposob oczywisty zaklocajll 

porzlldek obrad. b'1.dz uchyb iaj'1. powadze zgromadzenia. Przewodniczllcy przywoluje radnego 

"do porzlldku", a gdy przywolanie nie odnioslo skutku. moze odebrac mu glos nakazujllc 

odnotowanie tego faktu w protokole. 

4 . Postanowienie ust. 2 i 3 stosuj e si« odpowiednio do osob spoza Rady obecnych na posiedzeniu. 

5. Przewodniczllcy obrad moze ud zielic glosu soltysowi, osobie sposrod publicznosci , przy czym 

przepis ust. 2 i 3 stosuje si« odpowiednio. 

6. Po uprzednim ostrzezeniu, Przewodniczllcy moze nakazac opuszczenie sali tym osobom sposrod 

publicznosci, ktorzy swoim zachowaniem lub wystllPieniem zaklocaja, porz'1.dek obrad lub 

naruszajll powag~ posiedzenia. 

§ 19 

I. Na wniosek radnego Przewodnicza,cy przYJ mle do protOkOfu seSJl wystllPienie radnego 

zgloszone na pismie. lecz niewygloszone w toku obrad. infonnuj'1.c 0 tym niezwlocznie Rad«. 

2. Przewodnicz'1.cy moze udzielic glosu poza kolejnoscill w sprawie wn ioskow natury fonnalnej 

takich jak: 

I) Stwierdzenia quorum; 

2) Zakonczenia dyskusji i podj«cia uchwaly; 

3) Ograniczenia czasu wystllPie11 dyskutantow; 

4) Zamknif(cia li sty kandydatow przy wyborach; 

5) Przeliczenia glosow; 

6) Zgloszenia autopoprawki do uchwaly lub wycofania projektu; 

7) Przerwania, odroczenia lub zamknif(cia posiedzenia; 

8) Przestrzegania regulaminu obrad. 

3. Wnioski fonnalne Przewodnicz'1.cy poddaje pod glosowanie rad nym, po dopuszczeniu 

w dyskusjijednego glosu "za" ijednego "przeciwko" wnioskowi, po czym rozstrzyga sift sprawf( 

w glosowaniu zwyklll wif(ksZOScill glosow. 

§ 20 

l. Przewodnicz'1.cy Rady zamyka dyskusj~. W raZle potrzeby zarzlldza przerwf( w celu 

umozliwienia wlasciwej Komisji lub W6jtowi ustosunkowania sift do zgloszonych w czasie 

debaty wniosk6w, a jdli zaistnieje taka koniecznosc - przygotowania poprawek 

w rozpatrywanym dokumencie. 



2. Po zamkni«ciu dyskusji Przewodnicz<tcy Rady rozpoczyna procedur« glosowania. 

3. Po rozpocz((ciu procedury glosowania, do momentu zarz<tdzenia glosowania, Przewodnicz<tcy 

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

o sposobie lub porz<tdku glosowania. 

§ 21 

I. Po wyczerpantu porz<tdku obrad Przewodnicz<tcy konczy sesJ« wypowiadaj<tc fonnul«: 

"Zamykam 1 np. 6sm<t 1 sesj« Rady Gminy Baboszewo". 

2. Czas otwarcia sesji do jej zakonczenia uwaza si« za czas trwania sesji . 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takze sesji , kt6ra obj«la wi«cej niz jedno posiedzenie. 

§ 22 

Do wszystkich os6b pozostaj<tcych w miejscu obrad do zakOllczenia sesji lub posiedzenia, maj<t 

zastosowanie og61ne przepisy porz<tdkowe wlasciwe dla miejsca, w kt6rym sesja siC; odbywa. 

§23 

I . Z przebiegu sesji sporz<tdza si« protok61, kt6ry odzwierciedla jej przebieg. 

2. Protok6l z sesji powinien w szczeg61nosci zawierac: 

\) Nllmer, dat« i miejsce odbywania sesji , godzinc;jej rozpocz«cia i zakonczenia; 

2) Wskazywac nllmery uchwal, imic; i nazwisko przewodnicz<tcego obrad i protokolanta; 

3) Stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia; 

4) Odnotowanie przyj«cia protokoru Z poprzedniej sesji; 

5) Ustalony porz<tdek obrad; 

6) Przebieg obrad, a w szczeg61nosci sprawy podnoszone w wyst<tPieniach; 

7) przebieg glosowania; 

8) Podpis przewodnicz<tcego obrad i osoby sporz<tdzaj<tcej protok61. 

3. Zal<tcznikiem do protokolu jest lista glosowan imiennych jawnych oraz nagranie z obrad. 

§ 24 

I . W trakcie obrad lub nie p6Zniej niz na najblizszej sesji, radni mog<t zglaszac poprawki lub 

uzupelnienia do protokolu, przy czym 0 ich uwzglc;dnieniu rozstrzyga Przewodnicz<tcy Rady po 

wysluchaniu protok61anta i zglaszaj<tcego wniosek 0 dokonanie poprawki lub uzupelnienie. 

2. Jezeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgl«dniony, wnioskodawca moze wniesc 

sprzeciw do Rady. 

3. Rada moze przyj<tc protok61 z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, 0 jakim mowa w ust. 

2. 

§ 25 

I. Protokoly numeruJe SIC; kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadaj<tcymi kolejnosci sesJI 

zwotanych w danym roku kalendarzowym, lamanymi przez pelne cyfry roku (np. protok61 Nr 

3/2019) 



2. Do protokolu dol~cza sit(: 

I) Listt( obecnosci radnych; 

2) Listt( obecnosci so ltys6w; 

3) Ztozone na pismie wnioski niewygloszone przez radnych; 

4) Oswiadczenia i inne dokumenty zlozone na rt(ce Przewodni cz~cego. 

3. Protok61 z przebiegu sesji wyktada sit( w Biurze Rady. 

§ 26 

Przewodnicz~cy Rady przekazuje W6jtowi uchwaly Rad y Gminy najpozniej w c i~u 5 dni od dnia 

zako11czenia sesj i. 

§ 27 

W6jt Gminy zapewnia Radzie Gminy obstugt( organizacyjno - techniczna. niezbt(dn'l do reali zacji 

funkcj i organu stanow i ~cego Gminy. 

Rozdzial5 

Uchwal} 

§ 28 

I . Inicjatywt( uchwatodawcz'l posiada grupa 4 radnych, komisje rady, kluby radnyc h oraz W6jt, 

chyba, ze przepisy prawa stanowi'l inaczej. 

2. Projekt uch waly powinien zawierae w szczeg6lnosci: 

I) Czt(se nagl6wkowq; 

2) Podstawt( prawnq; 

3) Przepisy merytoryczne; 

4) W miart( potrzeby okreslenie zr6dta sfi nansowania reali zacj i uchwaly; 

5) Tennin wejscia w zycie uchwaly i ewentualnie czas jej obowi'lzywania; 

6) Okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly. 

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

wskazae potrzebt( podj ((cia uchwaly oraz infonnacjt( 0 skutkach fi nansowychj ej realizacji. 

4. Projekty uchwat winny bye zgodnie z obowi~zuj 'lcymi przepisami prawa. 

§ 29 

Uchwaly numeruje sit( cyframi arabskimi oddzielone kropk~ na kolejny numer uchwaly oddzielone 

kropk~ na czterocyfj·owy rok podjt(cia uchwaly. 

§ 30 

Uchwa ty Rady powinny bye zredagowane w spos6b zwit(z ly, syntetyczny, przy uzyciu wyrazen w ich 

powszechnym znaczeniu. W projektach uchwal nalezy unikac postugiwania sit( wyrazeniami 

~alistYCZnymi ' zapozyczonymi z j((zyk6w obcych i neologizmami. 

~ 



§ 31 

I. Uchwaly Rady podpisuje Przewodnicz<tcy Rady. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si« odpowiednio do Wiceprzewodnicza.cego prowadz<tcego obrady. 

Rozdzial6 

Procedura glosowania 

§ 32 

W glosowaniu bior<t udzial wyl<tcznie radni. 

§ 33 

Glosowanie jawne imienne odbywa si« na zasadach przewidzianych w ustawie, w przypadku, gdy 

przeprowadzenie glosowania za pomoca. urza.dzen umozliwiaj<tcych sporz<tdzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu glosowania radnych nie jest mozliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza si« w 

ten spos6b, ze radni kolejno w porz<tdku alfabetycznym Sit wyczytani przez Przewodnicz<tcego, kt6ry 

dokonuje na likie imiennego gtosowania adnotacji "za", "przeciw", wstrzymal si« od glosu" przy 

nazwisku radnego i ustala wynik glosowania. 

§ 34 

I. W glosowaniu tajnym radni gtosuj<t za pomoc<t kart ostemplowanych pieczl(ci<t Rady, przy czym 

kazdorazowo Rada ustala spos6b glosowania, a sarno glosowanie przeprowadza wybrana z grona Rad y 

Komisja Skrutacyjna, z wylonionym sposr6d siebie przewodnicza.cym. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przysta.Pieniem do glosowania objasnia spos6b glosowania 

i przeprowadza je, wyczytuja.c kolejno radnych z li sty obecnosci. 

3. Kart do gtosowania nie moze byc wil(cej niz radnych obecnych na sesji. 

4. Po przeliczeniu glos6w Przewodnicza.cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok6l, podaj<tc wynik 

glosowania. 

5. Karty z oddanymi glosami i protok6l glosowania stanowi<tzala.cznik do protokolu z sesji. 

§ 35 

I. Przewodnicza.cy obrad przed poddaniem wniosku pod glosowanie precyzuJe i oglasza Radzie 

proponowana. tresc wniosku w taki spos6b, aby jego redakcja byla przejrzysta, a wniosek nie budzil 

wa.tp liwosci, co do intencji wn ioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejnosci Przewodnicza.cy obrad poddaje pod glosowanie wniosek najdalej ida.cy, jesli 

moze to wykluczyc potrzeb« glosowania nad pozostalymi wnioskami. Ewentualny sp6r, co do tego, 

kt6ry z wniosk6w jest najdalej ida.cy rozstrzyga Przewodnicza.cy obrad. 

3. W przypadku glosowania w sprawie wybor6w os6b, Przewodnicza.cy obrad przed zamkni«ciem listy 

kandydat6w zapytuje kazdego z nich czy zgadza si« kandydowac i po otrzymaniu odpowiedzi 

~ twierdza.cej poddaje pod glosowanie zamkni«cie li sty, a nast«pnie zarza.dza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie rna zastosowania, gdy nieobecny kandydat ztozyt uprzednio zgod« na pismie. 



§ 36 

I. Jezeli opr6cz wniosku 1 wniosk6w 1 0 podj t(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<;cie uchwaly. 

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

wedtug ich kolejnosci , z tym, ze w pierwszej kolejnoki Przewodniczitcy obrad poddaje pod glosowanie 

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

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

poddaje sit( pod glosowanie. 

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

zasadt( okreslonit w ust. 2. 

5. Przewodniczitcy obrad moze zarzitdzic glosowanie litcznie nad grupit poprawek do projektu uchwaly. , 
6. Przewodniczitcy obrad zarzitdza glosowanie w ostatniej kolejnosci za przyjt(ciem uchwaly w caloki 

ze zm ianami , wynikajitcymi z poprawek wnies ionych do projektu uchwaly. 

7. Przewodniczitcy 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. Glosowanie zwyklit wit(kszosciitglos6w oznacza, ze przechodzi wniosek, poprawka lub kandydatura, 

kt6ra uzyskala wit(kszit liczbt( glos6w .,za" niz "przeciw". Glos6w "wstrzymujitcych sit(" i niewaznych 

nie dolicza sit( do zadnej z grup glosujitcych "za" czy "przeciw". 

2. Jezeli celem glosowania jest wyb6r jednej z kilku os6b lub l11ozliwosci, przechodzi kandydatura lub 

wniosek, na kt6ry oddano najwi<;kszit liczbt( glos6w "za". 

§ 38 

I . Glosowanie bezwzgl<;dnit wit(kszosc iit glos6w oraz glosowanie wit(kszosc iit 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 itcych sit(. 

2. Glosowanie bezwzglt(dnit wi<;kszosci1l. ustawowego skladu Rady oznacza, ze przechodzi wniosek lub 

kandydatura, kt6ra uzyskala Iiczb<; calkowitit glos6w oddanych za wnioskiem lub kandydatem, 

przewyzszajitcit polow<; ustawowego skladu Rady, a zarazem tej polowie najbl izszit. 

Rozdzial7 

Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej 

§ 39 

I. Komisja Rewizyjna sklada si<; z Przewodniczitcego, oraz pozostalych czlonk6w. 

2 Przewodniczitcego Komisj i Rewizyj nej wybiera Komisja Rewizyjna. 



§ 40 

Przewodnicz~cy Komisj i Rewizyj nej organizuje prac(( Komisji Rewizyj nej i prowadzi jej obrady. 

W przypadku nieobecnosci Przewodnicz~cego lub niemoznosci dzia lania, zadania 

Przewodnicz~cego wykonuje inny czlonek Komisji wybrany przez Komisj(( Rewizyjn~. 

§ 41 

I. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc W6jta, gminnych jednostek organizacyjnych 

i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgl«dem: 

I) Legalnosci, 

2) Gospodamosci, 

3) Rzetelnosci , 

4) Celowosci , oraz zgodnosci dokumentaeji ze stanem faktyeznym. 

2. Komisja Rewizyj na bada w szczeg61nosei gospodark« finansow!\. kontrolowanych podmiot6w, 

w tym wykonanie budZetu Gminy. 

§ .t2 

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

wskazanyeh w uehwalach Rady. 

§ ·0 

I. Komisja Rewizyjna moze przeprowadzac nast«puj~ee rodzaje kontroli: 

I) Kompleksowe - obejmuj~ce ealosc dzialalnosci kontrolowanego podmiotu lub obszemy zesp61 

dzialan tego podmiotu; 

2) Problemowe - obejmuj~ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzialalnosei 

kontrolowanego podmiotu, stanowi~ee niewielki fragment w jego dzialalnosei; 

3) Sprawdzaj~ce - podejmowane w eelu ustalenia, ezy wyniki poprzedniej kontroli zostaly 

uwzgl«dnione w toku post~powania danego podmiotu. 

§ 44 

I. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym 

planie pracy, zatwierdzonym przez Rad«. 

2. Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w tenninie do dnia 31 

stycznia kazdego roku. 

3. Plan przedlozony Radzie musi zawierac, co najmniej: 

I) Tenniny odbywania posiedzen; 

2) Tenniny i wykaz jednostek, kt6re zostan~ poddane kontroli oraz zagadnienia. 

4. Rada moze zatwierdzic w calosci lub w cz«sci plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

5. Rada moze podj~c deeyzj~ w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobj~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 zawierac: 

I) Liczb<;, przedmiot, miejsca, rod zaj i czas przeprowadzonych kontroli ; 

2) Wykaz najwazniejszych nieprawidlowosci wykrytych w toku kontrol i; 

3) Wykaz lIchwal podj ~tych przez Komisj~ Rewizyj n<t; 

4) Wykaz anali z kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwazniejszymi wnioskami, 

wynikaj~cymi z tych kontroli: 

5) Ocen<; wykonania budzetu Gminy za rok ubiegly oraz wniosek w sprawie absoilitorilim. 

3. Poza przypadkiem okreslonym w ust. I, Komisja Rewizyjna sklada sprawozdanie ze sweJ 

dzialalnosci po podj «ciu stosownej llchwaly Rady, okres laj ~cej przedmiot i tennin zlozenia 

sp rawozdania. 

§ 46 

I. Kontroli Komisji Rewizyj nej me podlegaj1t zamierzen ia przed ich zrealizowaniem, co 

w szczeg61nosci dotyczy projekt6w doklll11ent6w maj~cych stano wic podstaw« okreslonych 

dzialan (kontrola wst«pna). 

2. Rada moze nakazac Komisj i Rewizyjnej zaniechanie, a takze przerwanie kontroli Illb odst1tpienie 

od poszczeg61nych czynnoSci kontrolnych. 

3. Rada moze nakazac rozszerzenie lub zaw«zenie zakresu i przedmiotu kontroli. 

4 . Uchwaly Rady, 0 kt6rych mowa w ust. 2-3 wykonywane sa, niezwlocznie. 

5. Komisja Rewizyjna jest obowi1tzana do przeprowadzenia kontroli w kazdym przypadku podj«cia 

takiej decyzj i przez Rad<;. Dotyczy to zar6wno kontroli kom pleksowych, jak i kontroli 

problemowych oraz sprawdzaj~cych. 

§ 47 

I. Post«powanie kontrolne przeprowadza si<; w spos6b umozliwiaj1tcy bezstronne i rzetelne 

ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego 

udokumentowanie i ocen« kontrolowanej dzialalnosci wed lug kryteri6w ustalonych w § 41 ust. 

I. 

2. Stan faktyczny ustala sift na podstawie dowod6w zebranych w toku post«powania kontrolnego. 

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

mog1t bye wykorzystane w szczeg6lnosci: dokumenty, wyni ki ogl«dzin, zeznania swiadk6w, 

opinie bieglych oraz pisemne wyjasnienia i oswiadczenia kontro lowanych. 

§ 48 

I. Kontrole przeprowadza caly sklad Komisji Rewizyj nej. 

2. Przewodnicz1tcym zespolll kontrolnego jest Przewodnicz1tcy Komisj i Rewizyjnej . 



3. Upowaznienie dla Przewodnicz~cego Komisji Rewizyj nej wydaje Przewodnicz~cy Rady Gminy. 

4. Kontroluj~cy obowi~zani s<\. przed przyst~ieniem do czynnosci kontrolnych okazac 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowaznienie, 0 kt6rym mow a w ust. 3. 

§ 49 

I. W raZle POwzlI,cla w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pOPefnienia przestC(pstwa, 

kontroluj<\.cy niezwtocznie zawiadamia 0 tym, kierownika kontrolowanej jednostki i W6jta, 

wskazuj ~c dowody llzasadniaj~ce zawiadomienie. 

2. Jezeli podejrzenie dotyczy osoby W6jta, kontrolllj~cy zawiadamia 0 tym Przewodnicz<\.cego 

Rady. 

§ 50 

CzynnoSci kontrolne wykonywane s<\. w miarC( mozli woSci w dniach oraz godzinach pracy 

kontrolowanego podmiotu. 

§ 51 

I. Kontroluj~cy sporz~dzaj~ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni roboczych od daty jej 

zakonczenia - protok6t pokontrolny, obejmuj~cy: 

I) N azwC( i adres kontrolowanego podmiotu; 

2) Imi C( i nazwisko kontroluj~cego /kontrolllj ~cych/; 

3) Daty rozpoczC(cia i zakonczenia czynnosci kontrolnych; 

4) Okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objC(tego kontrolq; 

5) lmi« i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu; 

6) Przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczeg61nosci wnioski kontroli wskazuj<\.ce na 

stwierdzenie nieprawidlowosci w dzialalnosci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie 

dowod6w potwierdzaj<\.cych ustalenia zawarte w protokole; 

7) Dat« i miejsce podpisania protokoru; 

8) Podpisy kontroluj~cego I kontrolllj<\.cych I i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatk« 0 

odmowie podpisania protokolu z podaniem przyczyn odmowy. 

2. Protok61 pokontrolny moze takZe zawierac wnioski oraz propozycje, co do sposobu usuni«cia 

nieprawidlowosci stwierdzonych w wyniku kontroli . 

§ 52 

I. W przypadku odmowy pod pisani a protokolu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest 

on obow i ~zany do zlozenia - w terminie 7 dni roboczych od daty odmowy - pisemnego 

wyjasl1lenia Jej przyczyn. 

2. Wyjasnienia, 0 kt6rych mowa w ust. I sklada siC( na r«ce Przewodnicz~cego Komisji Rewizyjnej . 

§ 53 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ztozyc na r«ce Przewodnicz~cego Rad y uwagl 

dotycz~ce kontroli i jej wynik6w. 



2. Uwagi, 0 ktorych mowa w ust. 1 sk tada sic< w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do podpisania. 

§ 5 .. 

Protokol pokontrolny sporz/tdza si~ w trzech egzemplarzach. ktore - w tenn inie 5 dni roboczych od 

daty podpisania protOkOfU - otrzymuj/t: Przewodnicz/tcy Rady, Przewodnicz/tcy Komisji Rewizyjnej 

i kierownik kontrolowanego podmiotu. 

§ 55 

I. Komisja Rewizyj na obraduje na posiedzeniach zworywanych przez JeJ przewodnicz/tcego, 

zgodnie z zatwiercizonym planem pracy oraz w miar~ potrzeb. 

2. Przewodnicz/tcy Komisji Rewizyjnej zwoluje pos iedzenia, ktore ni e SIt obj~te zatwierdzonym 

planem pracy Komisji , w fonnie pisemnej. 

3. Posiecizenia, 0 jakich mowa w ust. 2, mog/t bye zwolywane z wtasnej inicjatywy 

Przewodnicz/tcego Komisji Rewizyjnej a takze na pisemny umotywowany wniosek: 

I) Przewocinicz/tcego Rady; 

2) N ie mniej ni z 4 radnych; 

3) Nie mniej ni z 2 cztonk6w Komisji Rewizyjnej. 

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nalezy sporz/tdzae protok61. kt6ry winien bye podpisany 

przez wszystkich czlonk6w komisji uczestnicz/tcych w posiedzeniu. 

§ 56 

Uchwaty Komisji Rewizyjnej zapadaj/t zwykt'1. wi~kszosci/t gtos6w w obecnosc i, co naJml1leJ 

polowy sk ladu Komisji . w glosowani u jawnym. 

§ 57 

Komisja Rewizyjna moze wyst~powae do organ6w Gminy w sprawie wniosk6w 0 przeprowadzenie 

kontroli przez Regionaln'1.lzb~ Obrachunkow~ Najwyzsz/t [zbc< Kontroli lub inne organy kontroli. 

Rozdzial8 

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji 

§ 58 

I. Komisje oraz sktad komisji powoluje Rada Gminy. 

2. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, wybiera sposr6d swoich cztonk6w przewodnicz/tcego. 

§ 59 

I. Do zadan Komisji Skarg Wniosk6w i Petycj i nalezy: 

I) Opiniowanie skierowanych przez Rad~ Gminy skarg na dziatalnose W6jta Gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych, 



§ 60 

I. le:i:eli Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji me jest wlasciwa do rozpatrzenia skargi, 

przewodnicz<tcy Komisji niezwlocznie przekazuje J<t Przewodnicz<tcemu Rady Gminy 

z wnioskiem 0 przeslanie organowi wlasciwemu. 

2. Komisja w toku prowadzonego post~powania wyjasniaj<tcego w sprawie skargi , 0 kt6rej mowa 

w § 58 pkt I, wyst~puje odpowiednio do W6jta Gminy albo do wlasciwego kierownika gminnej 

jednostki organizacyjnej z wnioskiem 0 zaj~cie stanowiska, wskazuj<tc tennin udzielenia 

odpowiedzi. 

3. Po przeprowadzeniu post~powania wyjasniaj <tcego, w tym po uzyskaniu stanowiska, 0 kt6rym 

mowa w us!. 2, Komisja zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je Przewodnicz<tcemu Rady 

Gminy. 

§ 61 

Przewodnicz<tcy Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycj i organizuj e prac~ Komisji i prowadzi jej obrady. 

W przypadku nieobecnoSci Przewodnicz<tcego lub memoinoScl dzialania, zadan ia 

Przewodnicz<tcego wykonuje inny czlonek Komisji wybrany przez Komi sj~ Skarg, Wniosk6w 

i Petycji. 

§ 62 

Z posiedzenia Komisji sporz<tdza si~ protok61. 

Rozdzial8 

Komisje Rady 

§ 63 

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

2. Komisje podlegaj<t Radzie Gminy. 

3. Komisje stale przedkladaj<t corocznie, w tenninie do konca grudnia, plan pracy na rok nast~pny. 

4. Komisje stale raz w roku skladaj<t Radzie sprawozdanie ze swojej dzialalnosci do konca 

I kwartalu roku nast~pnego . 

§ 64 

1. Rada powoluje nast~puj<tce stale komisje: 

I) Komisja Rewizyjna; 

2) Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji ; 

3) Komisja Bud:i:etu, 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<tdku Publicznego. 

2. Liczbowy sklad komisji ustala Rada Gminy ka:i:dorazowo przed rozpocz~clem wyboru jej 

czlonk6w. 



3. Radny moze bye cz lonkiem najwyzej dwoch komisji stalych. 

4. Powolanie skladow komisji naste;puje w odr~bnym glosowaniu na kazdego kand ydata na czlonka 

komisj i. 

§ 65 

I. Rada moze powo lywae dorazne komisje. 

2. Zakres dzialania komisj i doraznych oraz jej sk lad okresla uchwala Rady 0 ich powolaniu. 

§ 66 

I. Do zadan komisj i budZetu. Finansow i planowania gospodarczego nalez'1. w szczegolnoSci sprawy 

w zakresie: 

I) Wykonywania zadan okreslonych w ustawach oraz uchwalach Rady 

Gminy; 

2) Gospodarki fi nansowej Gminy; 

3) Planowania inwestycji. 

2. Do zadan komisji rolnictwa, ochrony srodowiska i planu miejscowego nalez<\. sprawy: 

1) Ochrona srodowiska; 

2) Rolnictwa; 

3) Planu zagospodarowania terenu. 

3. Do zadml komisji oswiaty, kul tury, Sp0I1U, Zdrowia i opieki spo lecznej naleza, sprawy: 

I) Ochrony zdrowia; 

2) Oswiaty; 

3) Kultury i kultury tizycznej ; 

4) Opieki spolecznej; 

4. Do zadan komisji bezpieczellstwa i porza,dku publicznego nalezf\. sprawy: 

1) Bezpieczenstwa publicznego; 

2) Ochrony przeciwpozarowej; 

3) Porzf\.dku publicznego. 

§ 67 

I. Komisje stale dzialaj'1. zgodnie z rocznym planem pracy przed lozonym Radzie. 

2. Rada moze nakazae kom isjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. 

§ 68 

I. Komisje Rady mog<\. odbywae wspolne posiedzenia. 

2. Komisje Rady mog<\. podejmowae wspolprace; z odpowiednimi komisjami innych gmtn, 

zwlaszcza s'1.siaduj'1.cych, nadto z innymi podmiotami , jesl i j est to uzasadnione przedmiotem ich 

dzialalnosci. 

§ 69 

1. Komisje ustalaj<\. opinie oraz wnioski i przekazuj '1. je Radzie. 



2. Przewodniczitcy lub Wiceprzewodniczitcy Rady, koordynujitcy pracl( komisji Rady, mogit 

zwoiac posiedzenie komisji i nakazae zlozenie Radzie sprawozdania. 

§ 70 

Pracami komisji kieruje przewodniczitcy komisji. W przypadku nieobecnosci Przewodniczitcego lub 

niemoznosci dzialania, zadania Przewodniczitcego wykonuje inny czlonek Komisji wybrany przez 

Komisjl(. 

§71 

I. Komisje pracujit na posiedzeniach. 

2. Do posiedzen stalych oraz doraznych Komisji stosuje sil( odpowiednio przepisy 0 posiedzeniach 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Przepis ust. 1 stosuje sil( odpowiednio do doraznych komisji oraz zespoi6w powolanych przez 

Radl(. 

§72 

Opinie i wnioski komisji ustalone sit w glosowaniu Jawnym zwykl'l wil(kszosci'l glos6w, 

w obecnosci, co najmniej polowy skladu komisji. 

Rozdzial 10 

Radni i k1uby radnych 

§ 73 

Radni potwierdzaj'l swoj'l obecnose na sesjach posiedzeniach komisji podpisem na Ii scie 

obecnoSci. 

§ 74 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj'lcego radnego 0 rozwi'lzanie z nim stosunku 

pracy, Rada moze powolae komisjl( dorazn'l do szczeg610wego zbadania wszystkich 

okolicznosci sprawy. 

2. Komisja przedklada swoje ustalenia i propozycje na pismie Przewodniczitcemu Rady. 

3. przed podjl(ciem uchwaly w przedmiocie wskazanym w ust. I , Rada powinna umozliwic 

radnemu zlozenie wyjasnien. 

§ 75 

Radni mog'l zwracae sil( bezposrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiitzanych z pelnieniem 

przez nich funkcji radnego. 

§ 76 

1. Radny moze bye czlonkiem tylko jednego klubu. 

2. Powstanie klubu musi zostae niezwlocznie zgloszone Przewodnicz'lcemu Rady. 

3. W zgloszeniu podaje sil(: 

1) Nazwl( klubu; 

2) Listl( czlonk6w; 



3) lmi ~ i nazwisko przewodnicz'lccgo klubu. 

4. W razie zmiany skladu klubu lub jego rOzwi'lzania przewodnicz'lcy klubu jest obowi'lzany do 

niezwlocznego poinfon110Wania 0 tym Przewodnicz'lcego Rady. 

§77 

l . Kluby dzialaj 'l wyl'tcznie w ramach Rady. 

2. Przewodnicz'tcy Rady prowadzi rejestr klub6w. 

§ 78 

I . Kluby dzialaj'l w okresie kadencji Rady. Uplyw kadencji Rady jest r6wnoznaczny 

z rozwi'lzaniem klub6w. 

2. Kluby mog'l ulegac wczesnlejszemu rozw1'tzanlu na mocy uchwal ich czlonk6w, 

podejmowanych bezwzgl~dn'l, wit(kszosci'l, w obecnosci, co najmniej polowy czlonk6w klubu. 

§ 79 

Prace klub6w organizuj'l, przewodnicz'tcy klub6w, wybierani przez czlonk6w klubu. 

§ 80 

I. Kluby mog't uchwalac wlasne regulaminy. 

2. Regulamin y klub6w nie moga, bye sprzeczne ze Statutem Gminy. 

3. Przewodnicz'tcy klub6w Sit obowia,zani do niezwlocznego przedkladania rcgulamin6w klub6w 

Przewod nicz'tcemu Rady. 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takze zmian regulamin6w. 

§ 81 

I . Klubom przysluguj't uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i tryb u 

dz ialania Rady. 

2. Kluby mog'l, przedstawiae swoJe stanowisko na sesJ I Rady, wyl'lcznie przez swych 

przedstawicieli . 

Rozdzia1 II 

Jednostki pomocnicze gminy 

§ 82 

l ednostkam i pomocniczymi Gminy S'l solectwa. 

2 0 utworzeniu po l'l,czeniu, podziale lub zniesieniu j ednostki pomocniczej gminy, a takze zmani~ 

jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaly, z uwzgl~dnieniem nast~puj'tcych zasad: 

I) [nicjatorem utworzenia, po l'l,czenia, podzialu lub zniesienia jednostki pomocniczej mog'l, bye 

mieszkancy obszaru, kt6ry ta jednostka obej muje lub ma obejmowac, albo organy gminy. 

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

zamieszkalych na terenie gm in y objt(tym wnioskiem; 

2) Utworzenie, pol'lczenie, podziallub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostac poprzedzone 

konsultacjami, kt6rych tryb okresla Rada odr~bn't uchwal'l,; 



3) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miar~ mozliwosci llwzgl~dniac naturalne 

llwanmkowania przestrzenne, komunikacyjne i wic;zi spoleczne zapewniaj<tce integracjc; 

i rozw6j spolecznosci lokalnych; 

4) Projekt granic jednostki pomocniczej sporz<tdza W6jt w llzgodnienill z inicjatorem utworzenia 

tej jednostki. 

§ 83 

I. Gospodarka finansowa solectwa prowadzona jest w ramach blld:i:etll Gminy. 

2. Na srodki finansowe b~d<tce w dyspozycj i Solectwa skladaj<t si~: 

I) Kwoty wyodrc;bnione w blld:i:ecie gminy w ramach fundllszll soleckiego; 

2) Dochody llzyskane z powierzonego mienia i innych przedsi~wzi~c organizowanych przez 

mieszkanc6w Solectwa. 

3. W przypadkll wyodr~bnienia w blld:i:ecie gminy srodk6w na fundllsz so lecki ,jego przeznaczenie 

oraz tryb skladania wniosk6w przez Solectwo reglllllje llstawa. 

4. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada mo:i:e w drodze llchwaly przekazac Solectwll czc;sc mienia 

komunalnego w zarz<td i korzystanie oraz rozporz<tdzanie dochodami z tego zr6dla. 

5. Solectwo gospodaruje przekazanymi skladnikami mienia w granicach zwyklego zarz<tdll. 

6. Ewidencja przekazanego soleetwu mienia komunalnego prowadzona jest w Urz~dzie. 

7. Z przekazanych skladnik6w mienia mieszkancy Solectwa korzystaj<tzgodnie z przeznaczeniem, 

ich wlaSciwosciami i zasadami prawidlowej gospodarki. 

8. Obstug~ finansow<t so lee twa prowadzi Urz<td Gminy w Baboszewo. 

9. Iednostki pomocnicze mog<t dysponowac srodkami finansowymi pochodz<tcymi z bud:i:etu 

Gminy, zgodnie z obowi<tZllj<teymi przepisami prawa. 

§ 84 

I. Soltysi - Przewodnicz<tey organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych mog<t uczestniczyc 

w sesjach Rady Gminy bez prawa lldzialu w glosowanill. 

2. Za udzial w sesjach Rady Gminy Przewodniez<tcemll organ6w wykonawczych jednostek 

pomocniczych przysluguj<t diety na zasadach okreSlonych przez Rad~ Gminy w odr~bnej 

uchwale. 

3. Przewodnicz<tcy organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych jest ka:i:dorazowo 

zawiadamiany 0 

terminie sesji Rady. 

§ 85 

Szczeg610w<t organizaej~ oraz zakres dzialania solectw i ieh organ6w okresla odn,bny statut, 

ustanowiony przez Rad~ Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaneami. 



Rozdziall2 

Wojt 

§ 86 

W6jt wykonuje uchwaly Rady Gminy, realizuje zadania Gminy okres lone w ustawach, 

porozumieniach zawartych z organami administracji rzitdowej , porozumieniach komunalnych 

i umowach zawartych z innymi podmiotami . 

§ 87 

W6jt lub upowazniony przez niego pracownik Urz~du lIczestniczy w posiedzeniach komisji Rady, 

na kt6rych opiniowane sit projekty lIchwal. 

§ 88 

W6jt moze lIczestniczyc w spotkaniach z mieszkarlcami Gminy organizowanych z inicjatywy 

wlasnej , radnego lub sottysa. 

Rozdzial 13 

Zasady dost~pu i korzystanie obywateli z dokumentow Rady, Komisji i Wojta 

§ 89 

I. Dokumenty z zakresu dzialania Rady i komisj i lIdostt;pniane sa, w U rz~dz i e Gminy w biurze rady 

w godzinach pracy lIrz~dll w obecnosci pracownika odpowiedzialnego za obs lllg~ Rad y lub osob" 

wyznaczonit przez W6j ta. 

2. Dokumenty z zakresu dzialania W6jta, stanowiitce informacj~ publicznit udost"pniane Sit na 

poszczeg61nych stanowiskach pracy i w obecnosci merytorycznych pracownik6w Urz"du Gminy. 

3. Podj~te Uchwaly przez Rad" Gminy lIdostt(pnia sit( ponadto w Biuletynie lnformacji Publicznej. 

4. Dostt(p do dokumentacji biezitcej i archi walnej obejmuje prawo do wglitdu do dokument6w oraz 

sporzitdzania odpis6w i kopii. 
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Zal'lcznik Nr I do Statutu Gminy 

Herb Gminy Baboszewo 



Zalapnik Nr 2 do Statutu Gminy 

Flaga Gminy Baboszewo 
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Piecz~c Gminy Baboszewo 

Zahtczni k Nr 3 do Statutu Gminy 
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Zahtcznik Nr 4 do Statutu Gminy 

Mapa Gminy Baboszewo 
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Zahtcznik Nr 5 do Statutu Gminy 

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Baboszewo 

I. Baboszewo 22. Kielki 

2. Bozewo 23. Korzybie 

3. Brzescie 24. Kowale 

4. BrzeScie Male 25. Kroscin 

5. Brzescie Nowe 26. Kruszewie 

6. Budy Radzymiri.skie 27. Lach6wiec 

7. Cieszkowo Kolonia 28. Lutomierzyn 

8. Cieszkowo Nowe 29. Mystkowo 

9. Cieszkowo Stare 30. Niedarzyn 

1 O.Cywiny Oynguny 31. Pawlowo 

II. Cywiny Wojskie 32. Pieri.ki Rzewiri.skie 

12. Dluzniewo 33. Polesie 

13. Dramin 34. Rybitwy 

14.0ziektarzewo 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 Dluzniewska 

20. Jarocin 41. Wola Folwark 

21. Jesionka 42. Zbyszyno 



Zahlcznik Nr 6 do Statutu Gminy 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo 

I. Gminny Osrodek Pomocy Spo!ecznej w Baboszewie 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie 

3. Przedszkole w Baboszewie 

4. Szkola Podstawowa im. lozefa Wybickiego w Baboszewie 

5. Szko!a Podstawowa w Mystkowie 

6. Szko!a Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie 

7. Szko!a Podstawowa im. lana Brodeckiego w Polesiu 

8. Zaktad Wodociqgow i Kanal izacj i w Baboszewie 
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