
RADA GMINY
Strzelca

U C » W A L A NR IV/36/03
RADY GMINY STRZELCE

zdnia 18 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984
i Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy Strzelce uchwala, co nastepuje:

§ I. Uchwalic Statut Gminy Strzelce, stanowi^cy zafycznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc Statut Gminy Strzelce uchwalony uchwalq. Nr 174/XXV1/96 Rady Gminy Strzelce
z dnia 15.02.1996 r.(Dz.Urz. Wojewodztwa Piockiego Nr 6, poz. 67) zmieniony uchwalami:
1) Uchwa^ Nr 230/XXXTV/96 Rady Gminy Strzeice z dnia 12.12.96 r. ( Dz.Urz. Wojewodztwa

Plockiego Nr 37, poz. 235 );
2) Uchwaty Nr 240/XXXVII/97 Rady Gminy Strzelce z dnia 31.01.1997 r. ( Dz Urz Wojewodztwa

Plockiego Nr 6, poz.54 );
3) Uchwala. Nr 206/XXV1I/2001 Rady Gminy Strzelce z dnia 01.08.2001 r. ( Dz.Urz. Wojewodztwa

Lodzkiego Nr 193, poz. 2837 ).

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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PQDZI+L GMINY STRZELCE N.^SOLECTWA

ZA1-4CZNIK Nr 1
DO STATUTU GMINY STRZELCE

Niedrzew
Pierwszv

Niedrzakow

Niedrzew
Drugi

Aleksandrow

Karolevv
Kozia
Gora Dlugolfka

Siemianow

Wieszczyce Strzelce

Klonowiec
Starv Wola

Raciborowska J Bociany

Muchnice
No we

D^bkowice

Przyzorz

Rejmontow

Sojki Muchn6w



N r 2
do Statutu Gininy Strzelce

WVKAZ SOLECTW GMINY STRZELCE

Aleksandrow
Bociany
Dqbkowice

4. Dlugole>a
5. Karolew
6. Klonowiec Stary
7. Kozia Gora
8. Marianow
9. Muchnice Nowe

10. Muchnow
11. Niedrzakow
12. Niedrzew Pierwszy
13. Niedrzew Drugi
14. Przyzorz
15. Rejmontow
16. Siemianovv
17. Sojki
18. Strzelce
19. Wieszczyce
20. Wola Raciborowska

( Aleksandrow, Biclawy, llolcndry Strzeleckie)
( Bociany, Sqjki-Parcel, Strzclce Kolonia)
( Dc\bkowice, Marianka)

( Karolew, Zaranna)

( Glinice, Kozia Gora)
(Janiszew, Marianow)

( Debina, Muchnow)
( Niedrzakow, Niedrzakowek)

( Muchnice, Rejmontow)

( Strzelce K.ujawskie, Strzelce Lesniczowka, Wieszczyce, Zgorze )



/ ; i l ; | ivnik Nr 3
Do Staliiiu ( iminv Str/elce

VVYKAZ JKDNOSTEK ORCANIZACYJNYCH
ORAZ INSTYTIICMI KULTURY

1. (iminnc Przedszkole w Strzelcach

2. Szkota Podstawowa w Klonowcu Starym

3. Szkolu Podstawowa w Muchnicach

4. S/kola Podstawowa w Strzelcach

5. Public/ne Gimnaxjum w Strzelcach

6. Gminny Osrodek Pomocy Spolec/nej w Strzelcach

7. Uminna Bibliotoka Puhliczna w Str/.clcach

8. Ciminny Osrodek Kultury w Str/clcach

i



u
Zalacznik do uchwaly Nr IV/36/03

Kady Gminy Slrzelce z dnia 1 8 lutego 2003 r.

STATUT GMINY STRZELCE

Postanowieniii ogolne

§ 1. Gmina Strzelcejest wspolnota, samorzq.dowa^ os6b mieszkajacych na jej terytorium

§ 2. Terytorium Gminy Strzelce obejmuje obszar 90,3 km w granicach zgodnych z zal. Nr I .

§ 3. Niniejszy statut okresla organizacj? wewnetrzn^ i tryb pracy organow gminy Strzelce

§ 4. Gmina Strzelce posiada osobowosc prawna. i wykonuje zadania publiczne o znaczeniu
lokalnym w imieniu wlasnym i na wiasna, odpowiedzialnosc.

§ 5. Samodzielnosc gminy podlega ochronic satlowej.

§ 6. Siedziba, organow gminy Strzelce jest miejscowosc Strzelce.

§ 7. 1. Terytorium gminy dzieli sie na solectwa. Wykaz sotectw stanowi zal. Nr 2 do Statutu.
2. Jednostk^ pomocnicza, gminy - sotcctwo tworzy Rada Gminy w drodze uchwafy po

przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkancami.

3. Solectwo Uczy minimum 80 mieszkaricow.
4. Inicjatywa dotycza,ca tworzenia, l^czenia, podzialu i znoszenia jednostki pomocniczej- solectv/a

przysluguje Radzie Gminy i rnieszkaricom gminy w ramach terytorium gminy
5. Rada Gminy podejmuje inicjatywe we wlasnym zakresie w sprawach okreslonych w ust. 4 na

wniosek minimum % ustawowego skladu rady, na podstawie uchwaly Kady Gminy podjetej zwyklit
wiekszoscia^gtosow w obecnosci co najmniej polowy skladu organu.

6. Rada Gminy podejmuje inicjatyw? mieszkaricow w sprawach okreslonych w ust. 4 w drodze
uchwaly okreslonej w ust. 6 w terminie 2 m-cy od daty zgloszenia przez mieszkaricow wniosku
podpisanego przez minimum 30 % uprawnionych do glosowania.

7. Konsultacja Rady Gminy z mieszkancami zgodnie z ust- 2 polega na:
1) zorganizowaniu zchrania mieszkaiicow;
2) uzyskaniu opinii rad jednostki (jednostek);
3) przeprowadzeniu rozmow indywidualnych z mieszkancami.

8. Wynik konsultacji nie jest wia/^cy dla Rady Gminy
9. Ostateczna^ uchwal? w sprawach, jak w ust. 4 podejmuje Rada Gminy zwykra, wi^kszoscia^

glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady w terminie 3 m-cy od podj^cia
inicjatywy okreslonej w ust. 5 i 6

10. Organem uchwalodawczym solectwa jest zebranie wiejskie, a organem wykonawczym soltys.
Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.

1 1 . Organizacje i zakrcs dzialania organow solectwa okresla Rada Gminy odr^bnym Statutem
Solectwa.

§ 8. 1. Solectwo prowadzi gospodark§ fmansowa w ramach budzetu gminy.
2- Plan finansowo- rzeczowy solectwa uchwala zebranie wiejskie w terminie okreslonym Statutem

Solectwa.
3. Plan fmansowo-rzeczowy solectwa stanowi zala_cznik do budzetu gminy.



§ 9. I . Soltys przy wspohidziale rady soteckiej decyduje vv sprawach mienia komunalnego
powierzonego mu do biczacego korzystania i rozporzadzania dochodami w zakresie zwykiego
zarzqdu, do ktorego w szczegolnosci nalezy:
1) zalatwianie bieza_cych spraw zwia^zanych z cksploatacjq mienia;
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przcznaczenia;
3) zachowanie mienia i osi^ganie z niego korzysci,
4) prawo pobierania oplat za korzystanie z mienia w ramach dzierzawy, najmu i przeznaczenie ich na
potrzeby soiectwa.

2. Najem lub dzierzawa mienia komunalnego powyzej 3 lat wymaga zgody Rady Soleckiej.
3. Solectwo posiada zdolnosc sa^dowa^ ktora obejmuje tylko te sprawy, ktore z mocy ustawy naleza,

do wlasciwosci soiectwa lub statutu danego im przcz gmine .

§ 10. 1. Dochody soiectwa wchodza, w sklad dochodow budzetu gminy.
2. Dochodami soiectwa moga^ bye:

1) dochody z mienia komunalnego;
2) przychody wlasne soiectwa pochodzace z najmu i dzierzawy mienia oddanego w zarzaxi soiectwa;
3) dobrowofne wplaty osob fizycznych i prawnych.

3. Srodki fmansowe sotcctwa mog^byc przeznaczone, w szczegolnosci, na:
1) dofmansowanie czynow spolecznych;
2) remont i utrzymanie drog;
3) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno- oswiatowych;
4) poprawe estetyki soiectwa

§ 11. 1 . Nadzor nad dzialalnosci^ soiectwa sprawuje wyla_cznie Rada Gminy.
2 Kontrole nad dzialalnoscia. sotectwa sprawuje Wojt
3, Kontrole nad dzialalnoscia, finansowa. soiectwa sprawuje Skarbnik Gminy i Komisja Rewizyjna

Gminy.

Rozdzial 2

Zakres dziatania i zadania gminy

§ 12. Do zakrcsu dzialania gminy nalezy wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie
zastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow.

§ 13. 1. Podstawowym zadaniern gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jej rnieszkahcow.
2 Gmina spelnia obowi^zek wymieniony w ust 1 przez swoje organy realizujax; zadania wlasne oraz

zlecone z zakresu administracji rza.dowej.
3. Gmina realizuje zadania wlasne okreslone w art. 7 ustawy o samorza,dzie gminnym z dnia

8,03.1990 r.
4. Wykonanie zadan publicznych przekraczaja^cych mozliwosci gminy nastejmje w drodze

wspoldzialania micdzygminnego.
5. Utworzenie nowego zwia^zku miedzygminnego ba^dz przysta^pienie do juz istnieja^cego zwiazku

wymaga przyjecia przez Rade Gminy jego statutu bezwzgl§dna_ wi^kszosci^ gtosow ustawowego
skladu rady.

6. W celu wykonania zadan gmina moze tworzyc jednostki organizacyjne, w tym przedsiebiorstwa,
zaklady budzetowe, spolki itp. i zawierac umowy z innymi podmiotami.

7. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury dzialaja^cych w gminie stanowi zal. Nr 3.



K n / d / i a l 3

Referendum

§ 14. Zasady i tryh przeprowadzenia referendum gminnego okresla odrebna ustawa.

Rozdziat 4

Jawnosc dziaiania organow gniiny.

§ 15. 1. Dziatalnosc organow gminy jest jawna i obejmuje w szczegolnosci prawo obywatela do
uzyskiwania informacji, wstepu na sesje Rady Gminy ora/ posiedzenia jej kornisji, a takze dostepu do
dokumentow wynikajacych z. wykonywania zadari publicznych (m.in. protokolow z posiedzeii
organow Gminy oraz Komisji Rady Gminy) z zastrzezeniem ust.2.

2. Ograniczenie dostepu do dokumentow moze wynikac jedynie z obowia.zuja.cych przepisow
prawa, w tym w szczegolnosci: ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy spoiecznej, ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa.

3. Obrady Rady Gminy i jej komisji sa. jawne Terminy obrad Rady Gminy sa. wywieszane na piec
dni, a komisji na trzy dni przed planowanym dniem posiedzeri na tablicy ogioszeri Urzedu Gminy w
Strzelcach.

4. Wnioski w sprawie udostejMiienia dokumentow lub udzielenia informacji mog^ bye zlozone na
pismie lub ustnie.

5.Pracownik przyjmuja.cy wniosek jest zobowia,zany wpisac go do rejestru wnioskow o udzielenie
informacji lub udostepnicnie dokumentow

6. Dokumenty, o ktorych mowa w ust 1 bgda. udostgpniane w sekretariacie Urzedu Gminy. Z
dokumentow mozna korzystac na miejscu w obecnosci wyznaczonego pracownika Urzedu Gminy,
mozna je przcgla.dac oraz sporza,dzac z nich notatki i odpisy.

7. Wniosek nalezy zalatwic bez zbednej zwtoki, nie pozniej jednak niz w cia^u 14 dniu od daty
zlozenia wniosku.

8. Jezeli nie jest mozliwc udostepnienie dokumentu w calosci wnioskodawcy udostepnia sie
pozostala. cz^sc dokumentu.

9. Odmowa udostejmienia dokumentu lub udzielenia informacji nast^puje w formic pisemnej
zgodnej z przepisami k.p.a.

10. Zasady zwrotu kosztow poniesionych przez Ur/qd Gminy w zwiazku z udostepnianiem
materiaiow okreslone zostana, przez Wojta gminy w drodze zarzajizenia.

Kozdziaf 5

Organizacja i tryb pracy rady gminy

§ 16. Rada Gminy jest organem stanowia,cym i kontrolnym w gminie z zastrzezeniem § 14

§ 17. 1. Rada Gminy liczy 15 radnych.
2. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata.

§ 18. 1. Radny obowia^zany jest kierowac si? dobrem wspolnoty samorz^dowej gminy. Radny
u t r z y m u j c stalq wic/ y. mieszkahcami ora/ ich organi/acjami. a w szczegolnosci p i z y j n i u j e zglas/ane
przez mieszkahcow postuiaty i przedstawianie je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak
zwia.zany instrukcjami wyborcow.

2. Radnemu przysJuguje dicta i zwrot kosztow podrozy w wysokosci ustaloncj uchwala, Rady
Gminy



§ 19. 1. Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodnicza_cego i dwoch f
wiceprzewodnicza^cych,
z wyraznym okresleniem, ktory jest pierwszym zaslepca,, bezwzgledna, wiekszoscia, glosow vv
obecnosci co najmniej polovvy ustawowego skiadu rady, w glosowaniu tajnym. Funkcji tych nie
mozna la,czyc z funkcj^ czlonka komisji rewizyjnej.

2. Odwolanie przewodniczqcego rady i wiceprzewodniczacego nastepujc na wniosek co najmniej
!/4 ustawowego skladu rady w trybie okreslonym w ust. 1.

§ 20. 1 . Rada Gminy obradujc na sesjach zwolywanych przez przewodnicz^cego rady wg potrzeb,
nie rzadziej niz raz na 2 m-ce.

2. Na wniosek Wojta lub co najmniej '/4 ustawowego skiadu Rady Gminy przewodnicza_cy
obowi^zany jest zwolac sesj? w cifigu 7 dni od dnia zlozenia wniosku

3. Przewodnicza^cy zawiadamia pisemnie czlonkow rady oraz Wojta co najmniej na 7 dni przed
terminem sesji, za wyj^tkiem sesji zwoJanej w trybic zgodnym z ust. 2, o miejscu i godzinie jej
rozpocz^cia, podaja^c porza,dek obrad wraz z projektami uchwah

4. Liste osob zaproszonych na obrady sesji ustala Przewodniczq.cy Rady Gminy wraz z
wiceprzewodnicza_-cymi.

5. Rada Gminy obraduje na podstawie regulaminu Rady Gminy uchwalonego odr^bn^ uchwala^.

§ 21. Soltys uczestniczy w pracach Rady:
1) bez prawa w glosowaniu,
2) posiada gtos doradczy,
3) ma pravvo zabierania glosu zgodnie z Regulaminem Rady Gminy.

§ 22. Za udzial w posiedzeniach Rady Gminy soltysowi przysluguje dieta w wysokosci i na
zasadach okreslonych w odrebnej uchwale rady.

§ 23. 1. Rada Gminy powotujc w drodze uchwaiy stale i dorazne komisje do wykonania
okreslonych zadari, ustalaj^c przedmiot dzialania i sklad osobowy.

2. Kazdy radny winien brae udzial w pracach co najmniej jednej ze stalych komisji Rady Gminy.

§ 24. ] Rada Gminy kontroluje dzialalnosc Wojta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
gminnych jcdnostek pomocniczych - solectw

2. Z ramienia Rady Gminy kontroli dokonujejioniisja Rewizyjna I
3. Zasady i tryb dzialania Komisji rewizyjnej okresla regulamin pracy komisji - stanowia^cy zal

Mr 4.

§ 25. W obradach Rady Gminy uczestniczy: Wojt, Zastepca Wojta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy oraz pracownicy urzedu wyznaczeni przez Wojta do referowania tematow oraz udzielania
wyjasnien

§ 26. Uchwaly Rady Gminy zapadaj^ zwykl^ wiekszoscia, gtosow w obecnosci co najmniej potowy
skiadu rady w glosowaniu jawnym, chyba, ze ustawa stanowi inaczej.

§ 27. 1. Radni moga^ tworzyc kluby radnych.
2. Klub nie moze liczyc mniej niz 5 radnych.
3. Klub moze bye instytucja, partii, organizacji spoleczno-politycznej, grupa, radnych o wspolnych

zainteresowaniach.
4. Wewnetrzna, organizacj^ klubu okresla regulamin klubu..
5. Klub posiada:

1) prawo do inicjatywy uchwalodawczej;
2) prawo do interpretacji na takich samych prawach jak kazdy inny radny;
3) prawo reprezentowania na sesjach stanowiska klubu w sprawach gminnych.



6. Projekt uchwaly klub zglasza na pismie do przewodnicAicego rady Przewodnicza,cy rady jest £7
zobowia^zany, po uzyskaniu opinii kumisji stale], ktorej przedmiotowi dzialalnosci temat podlega
rzeczowo, przedstawic projekt uchwaly na sesji Rady Gminy w ciqgu 3 m-cy od daty zlozenia
projektu.

7. Przewodniczqcy rady ma obowia^zek wprowadzic do porz^dku obrad rady temat zgloszony przez
kluby radnych, jezeli zgloszenie zostalo zlozone na pismie przed ustaleniem porz^dku obrad

8. Koszty funkcjonowania klubu nie obcia^zaja^ budzetu gtniny.
9. Wladze klubu zgiaszaj^ w formic pisemnej przewodnicza^cemu rady grniny powstanie klubu,

skiady osobovve oraz regulamin dzialalnosci klubu

Rozdzial 6

Organy wykonnwcze gniiny

§ 28. l.Organem wykonawczym Gminy jest Wojt.
2.W6JI wybierany jest na podstawie odrebnych przepisow.

§ 29. 1- Uchwala Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Wqjtowi absolutorium jest rownoznaczna z
podj^ciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwolania Wojta.

2. Podj^cie uchwaJy, o ktorej mowa w ust. 1 nast^puje na zasadach okreslonych w ustawie o
samorza^dzie gminnym.

3. Uchwal? w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzgl^dna^ wigkszoscia. glosow
ustawowego skladu rady.

§ 30. Uchwaia Rady Gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania Wojta z innej
przyczyny niz nie udzielenie absolutorium nastgpuje na zasadach okreslonych w ustawie o
samorzadzie gminnym

§ 31. 1 . Wqjt wykonuje uchwaly Rady Gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.
2. Do zadan Wojta nalezq. w szczegolnosci:

1) przygotowywanie projektow uchwal rady gminy, praca nad rozwia,zaniami strategicznymi,
dlugofalowymi;

2) okreslenie sposobow realizacji zadah uchwalonych przez rad^ gminy i skladanie informacji z ich
wykonania na sesji Rady Gminy;

3) kierowanie strategicznym wykonaniem po zatwierdzeniu przez rad§ srodkow w budzecie;
4) zatrudnianie i zwalnianie kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych;
5) sprawowanie wiadzy administracji ogolnej na podstawie ustaw;
6) kierowanie bieza,cymi sprawami gminy;
7) kierowanie urz^dem gminy, nadawanie mu regulaminu organizacyjnego;
8) reprczentowanie gminy na zewn^trz;
9) wykonywanie uprawnieh zwierzchnika sluzbowego oraz czynnosci pracodawcy w stosunku do

pracownikow urz^du oraz kierownikow jednostek organizacyjnych;
10) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji

publicznej - jako organ I instancji;
11) wydawanie, w przypadku nie cierpi^cym zwloki, przepisow porza^dkowych,
12) skladanie jednoosobowo oswiadczeii woli w imieniu gminy w zakresie zarza.du mieniem oraz

prowadzenia biezacej dzialalnosci gminy;
13) wykonywanie zadaii szefa obrony cywilnej.



Postanowienia koiicowc

§ 32. 1 Gminie przysluguje pravvo stanowienia przepisow obowiazujaj:ych na obszarze gminy,
zwanych dalej aktami prawa miejscowego, zgodnie z ustawy o samorzadzie gminnym.

1. Zasady i tryb oglaszania aktow prawa miejscowego okresla ustavva z 20 lipca 2000 r.o
oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych.

§ 33. 1 W sprawach nicuregulowanych niniejszym Statutcm maja. zastosowanic przcpisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.-o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z poz. zm.),
ustawy z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorzadowych (tj. Dz.U. z2001 Nr 142, poz. 1593
z poz.zm.) i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaja^ce ustawe o samorzadzie gminnym
i ustawe o pracownikach samorza,dowych ( Dz.U. Nr 32, poz. 191 z poz.zm.)

I. Zmiana Statutu wymaga podJQcia przez Rade Gminy uchwaty o zmianie Statutu.
3. Statut wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojewodztwa i,6dzkiego



Zal;|c/.nik nr 1
do Stalulu Gminy Str/clce

R E G U L A M I N
KOMIS.fl REWI/Y.INEJ RADY GMINY STRZELCE

Uo/d / ia l 1

Zadaiiia i zasady funkcjonowania Komisji

§ 1. Komisja Rewizyjna powoJana jest do wykonywania zadah zwiazanych z realizacja^
funkcji kontrolnej Rady Gminy w zakresie wynikaja^cym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorza_dzie gminnym, Statutu Gminy Strzelce, innych uchwal oraz niniejszego regulaminu

§ 2. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez;
1) kontrolowanie dzialalnosci Wojta Gminy Strzelce i podporza^dkowanych mu jednostek

organizacyjnych i pomocniczych,
2) gromadzenie, analizowanie i opracowywanie dla potrzeb oceny pracy Wojta Gminy:

a) sprawozdari Wojta Gminy z wykonania uchwat Rady Gminy,
h) opinii innych komisji Rady Gminy w sprawie skutkow podjetych i wykonywanych

uchwal Rady Gminy,
c) wynikow kontroli zewn^trznych i wewn^trznych.

3) wystepowanie z wnioskiem do Rady Gminy o zainicjowanie kontroli zewnetrznej lub
wewnetrznej Wojta Gminy, jednostki organizacyjnej lub pomocniczej,

4) opiniowanie wnioskow radnych dotyczacych przeprowadzenia referendum w sprawie
odwo^ania Wojta z przyczyn innych niz nie udzielenie absolutorium,

5) opiniowanie wykonania budzetu gminy i wysiepowanie z wnioskiem do Rady o
udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wojtowi,

6) rozpatrywanie skarg skfadanych na Wojta,
7) kontrolowanie trybu rozpatrywania i zalatwiania skarg i wnioskow przez Wojta,
8) kontrolowanie realizacji interpelacji i wnioskow radnych.
9)

Rozdziat 2

Tryb spravvowania kontroli przez Koniisj^ Rewizyjna

§ 3. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesow gminy, z uwzglednieniem
kryterium legalnosci, celowosci, gospodarnosci, rzetelnosci i sprawnosci organizacyjnej

§ 4. I. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli
Inne zadania kontrolne wykonuje na zlecenie Rady Gminy w zakresie i formach okreslonych
w uchwalach Rady Gminy,

2. Komisja Rewizyjna opracowujae roczny plan kontroli uwzglednia w szczegolnosci:
pr/edmiot kontroli, jej zakres, termin kontroli oraz sklad zespolu kontrolujacego.

3. Roczny plan kontroli Komisja przekazuje Przewodniczaeemu Rady Gminy, a nastepnie
jest przedkladany Radzie Gminy celem zatwierdzenia.
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4 W celu przeprowadzenia czynnosci zwiazanych ze zbadaniem sprawy, komisja moze
wyznaczyc sposrod swoich czlonkow zcspol kontrolny.

5. Upowaznienia imienne dla czlonkow zespoiu kontroluja,cego wystawia Przewodnicz^cy
Komisji Rewizyjncj.

6. O terminie zamierzonej kontroli, poza kontrol^ wynikajara, z rocznego planu kontroli,
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wojta oraz kierownika jednostki kontrolo-
wanej

§ 5. 1. Przed przystaj>ieniem do kontroli kontrolujax;y s^ zobowia.zani okazac upowaznie-
nie, o ktorym mowa w § 4 ust. 5.

2. Zespol kontrolujacy powinien przeprowadzic kontrole w zakresie okreslonym w planie
kontroli oraz zgodnie z obowi^zujaeymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci, w
zakresie ochrony informacji niejawnych ( tajemnica sluzbowa i paiistwowa ), a takze w
sposob nie utrudniaja^cy zwyktego funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

3. Zespoi kontrolujacy ma prawo do:
1) wstepu do pomieszczehjednoslki kontrolowanej;
2) wglqdu do akt i dokumentow znajdujq.cych si^ w kontrolowanej jednostce;
3) zabezpieczenia dokumentow i innych dowodow,
4) zajdania od pracownikow kontrolowanej jednostki ustnych lub pisemnych wyjasnieii w

sprawach beda.cych przedmiotem kontroli;
5) zajdania sporzajizenia dla cztonkow zespohi odpisow, kserokopii dokumentow

§ 6. 1 .7 przebiegu kontroli zespol kontroluja.cy sporza.dza protokot, ktory podpisuja
wszyscy czionkowie zespoiu kontrolujaeego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. Protokol powinien zawierac:
1) nazwe jednostki kontrolowanej;
2) imiona i nazwiska czionkow zespoiu kontrolujaeego;
3) przedmiot i czas kontroli,
4) wykaz dokumentow, ktore kontrolowane oraz osob, ktore skladaly wyjasnienia;
5) wyciagni^te wnioski,
6) stwierdzone uchybienia i nieprawidlovvosci - ich przyczyny i skutki oraz osoby

odpowiedzialne;
7) zalecenia;
8) ewentualne uwagi kierownika jednostki kontrolowanej;
9) wykaz zalacznikow.

3. Oryginal protokolu jest przechowywany w aktach Komisji Rewizyjnej, natomiast
uwierzytelnione przez Przewodniczq.cego Komisji Rewizyjnej i przewodnicz^cego zespoiu
kontrolujaeego przekazane sq:
1) Przewodnicza^cemu Rady Gminy;
2) Wojtowi Gminy;
3) kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 7. Na podstawie wynikow przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wystejmje do
kierownika jednostki kontrolowanej i Wojta z wnioskami zmierzajacymi do usuniecia
stwierdzonych nieprawidlowosci, zapobiezenia im na przyszlosc oraz usprawnienia
dzialalnosci, ktora byla przedmiotem kontroli.

§ 8.1. Kierownicy jednostki kontrolowanej saobowiazani w wyznaczonym terminie
zawiadornic KomisJQ o sposobie wykonania zaleceri i wnioskow pokontrolnych.



2 W razie hraku rnozliwosci wykonama zaleceti nalezy podac uzasadnione przyczyny ich
nicwykonania i propozycje co do sposobu usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci

§ 9. W razie, gdy na dowolnym ctapic procedury kontrolnej zaistnieje podejrzenie o
popehiienhi przestepstwa albo wykroczenia w jednostce kontrolowanej Przewodnicz^cy
Komisji Rewizyjnej niezwlocznie powiadamia o tyrn Wojta Gminy i Przewodnicz^cego Rady
Gminy. Komisja poprzez Rade Gminy ma obowia^zek wnioskowac o przeprowadzenie
kontroli przez NIK, RIO, a takzc kierowac sprawy do rozpatrzenia przez prokurature

Rozdziaf 3

Tryb rozpatrywania skarg

§ 10.1. Komisja rozpatruje skargi na Wojta skierowane do Rady Gminy. Jezeii skarg$
skierowano bezposrednio do Komisji-jej Przewodnicza-cy powiadamia o tym Przewodnicza.-
cego Rady.

2. Jezeii Komisja nie jest wJasciwa do rozpatrywania skargi jej Przewodnicza^cy
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przekazuje ja^ wtasciwemu organowi
zawiadamiajac o tym skarz^cego albo wskazuje mu wlasciwy organ.

3. Komisja przedklada tresc skargi Wojtowi z wnioskiem o ustosunkowanie si§ do niej na
pismie w terminie nie dhizszym niz 7 dni.

4. Komisja po uzyskaniu odpowiedzi od Wojta i przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajq.cego wydaje opini^, na podstawie ktorej Przewodnicz^cy Rady udzieli
odpowiedzi skarza_cemu, informuja.c go o sposobie zalatwienia skargi i ewentualnym trybie
odwofawczym.

5. Jesli Komisja stwierdzi, ze w badanej sprawie toczy si$ inne postepowanie moze
zawiesic czynnosci zwia,zane z jej rozpatrywaniem, o czym powiadamia skarza,cego

§ 11. Na wniosek skarza.cego lub Wojta z postepowania w sprawie bed^cej przedmiotem
skargi moga^ bye wyli^czeni cztonkowie Komisji pozostaj^cy z jednq. ze stron w stosunku
okreslonym w art. 24 K.p.a.

§ 12. Komisja - jezcli uzna to za stosowne i nie stanowi to przeszkod prawnych,
zawiadamia strony o terminach posiedzcri i dopuszcza je do uczestnictwa w tej czesci
kazdego posiedzenia, w ktorej skladane sa, wyjasnienia w sprawie b^d^cej przedmiotem
skargi.

Kozdzial 4

Occna pracy Wojta przcd udzieleiiiem absolutorium

§ 13. 1. Komisja, po zasiegnieciu opinii Komisji ds. Budzetu i Finansow oraz pozostalych
starych komisji rady gminy, zgiasza wniosek o udzielenie lub nie ud/ielenie absolutorium
Wojtowi do RIO.

2. Przed opracowaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. I, Komisja dokonuje objetej
planem pracy kontroli dzialalnosci Wojta w zakresie gospodarki tlnansowej.

3. Wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium wymaga uzasadnienia.



Rozdziat 5

Zasady i tryb pracy Komisji

§ 14. 1 W sklad Kornisji Rewizyjnej wchodza. radni, w tym przedstavviciele wszystkich
klubow, z wyjqtkiem radnych pelnia^cych funkcje Przewodnicz^cego i Wiceprzewodnicza^cych
Rady, wybrani przez Rade zwykh\, giosow.

2 Przewodnicza^cego Komisji wyhieraja, cztonkowie ze swojego grona w giosowaniu
jawnym zwykla^ wie.kszoscia^ giosow.

§ 15. 1 Posiedzenia Komisji odbywaja. si$ w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niz raz na
kwartai.

2. Posiedzenia Komisji zwohije jej Przewodnicza,cy z wlasnej inicjatywy lub na wniosek
Przewodnicza^cego Rady

3. W zawiadomieniu o zwoianiu posiedzenia nalezy podac jego proponowany porza^dek.
4. Jezeli porza,dek posiedzenia przewiduje rozpalrzenie spraw zwi^zanych bezposrednio

z zakresem przedmiotowym dzialania innej komisji Rady, Przewodnicz^cy Komisji
Rewizyjnej zawiadamia o posicdzeniu wiasciwego przewodnicza^cego komisji.

§ 16. 1 Posiedzenie Komisji jesl prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej polowa
skladu osobowego Komisji

2. Czlonkowie Komisji potwierdzajii swoja, obecnosc na posiedzeniu podpisem na liscie
obecnosci.

3 Rozstrzygniecia Komisji zapadaja^ w glosowaniu jawnym zwykla. wiekszoscia, gtosow,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku rownej liczby giosow ,,za" i ,,przeciw" rozstrzyga glos Przewodnicza.cego.
5. Rozstrzygniecia Komisji maja. form^ opinii i wnioskow, ktore sa. przedstawiane Radzie.
6. Kazde posiedzenie Komisji jest protokotowane.

§ 17. I Czlonkowie Komisji sa^zobowia^zani do:
1) przestrzegania regulaminu komisji;
2) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji;
.1) zachowania tajemnicy paristwowej i sluzbowej;
4) usprawiedliwienia swojej nieobecnosci na posiedzeniu Komisji na re.ce Przewodnicza^cego

w ci^gu 7 dni od daty posiedzenia.
2. W przypadku 3-krotnej w ciaj^u roku nieusprawiediiwionej nieobecnosci na posiedze-

niach Komisji Przewodnicz^cy Komisji wyst^puje do Rady o odwotanie czlonka Komisji.
3. Przed podjecicm decyzji Rada umozliwia czlonkowi Komisji ztozenie stosownych

wyjasnieii.

§ 18. 1. Komisja Rewizyjna raz w roku, wterminie ustalonym przez Przewodnicza,cego
Rady, przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej dzialalnosci.

2. Rada lub jej Przewodnicza^cy moga^ w kazdym czasie za^dac przedstawienia sprawozdania
przez Komisje.

3. Komisja jest zobowia.zana zlozyc sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 2, na najblizszej
sesji Rady, ktorej termin przypada nie wczesniej niz 14 dni przed data^dor^czenia z
Komisji.
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Rozdziai 6

Poslanowieiiia koncowc

§ 19. 1. Obsfuge administracyjna, posied/eri wykonuje wyznaczony przez Wojta pracownik
Urzedu Gminy.

2. Komisja o terminach posiedzeri powinna powiadomic Wojta na co najmniej 4 dni przed
planowanym terminem posiedzenia

§ 20. Przewodnicza^cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieri niniejszego regulaminu i
udziela pomocy we wlasciwej jego interpretacji.
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