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PRZIWODNtCZ4Cy

"ii'etD'"'
Jónusz Cleśla

ZAŁACZNIK Do UCI]WAŁy:

STATUT GMINY CZARNA

DZlAł,: l

PosTANowIENIA oGÓLNE
s l. Gmina Cza ra lest podstau ową j ednostką lokalnego samoEądu terytoriainego. po{olana dla otganizacjj
Życia pLlblicznego na swoim terytoriu '
s

2. l' Gmina CzaNa jelL

wspólnolą samorządolvą obejlnuiącą lvszy9tkich

]ej

mieszkańcó\ł

2' wszystkie osoby' któle na stale Żanrieszkuią na obszarze Glnin}'czaala' z mocy pla$J srJllosią:ninl]n
s'spólnotę sanrotządową realizLljącą sWo]e Zbiorolle. lokalne ce]e popżez u(lzia] w teferenduln orcz poplzcz $\o]e
organy.

s3. 1'Gmina czanra obeinruje obszal o powierzchnj l4ó

]

Gj?nice Gmin} określone są szczególowo

]onr.

na n]apie sranowiące]

zalącznik Nr l do niniejs7€go

statutLl'

s 1. Gmina Czarna posiada osobo{ośćpra\.|ną'

s 5. Siedzjbą otganów Gmin]r iest mię]scowość Czalla. wzor} pieczęci określa zalącznik Nt 2 do statutu'
s 6. Ilelooć u.ninicjszynr Slatucie ]noM,ajest

l)

cminie

o:

naleŹ} przez to.oŻunrieć Gminę Czarna'

2) RadŻie ] b Radzie

GminY

należy przez to rozuln]eć Radę Gnrin)_ w czanleJ'

j) ko|lisjach tależy pżez to rozunrjeć kollrLsje stalc Rady cnliny
a) Komisji

lcwjŻyinei nalezy

5) Wójcie lub Wójcie

Gminy

ó) Statuc;e lub stal!cie

'
'

ptŻez to roŻumieć KomiSJę
na|eŻy przez 1o lozLlmieć

Cminy

W CnriDie ({'orzy się następujące sołectlvai

l) BoRowA.

CZARNA,
CHOTOWA.
ilJ Gł.oWACZoWA.
5) GOLEMKT.
6J GRABINY.
1 JAŹwINY.
8) PODLESIL.
9) PRZYBOROW.
2)
3)

czalnej.

Rerviłiną Rady cminy s' Czdfirei.

wójla ominy czarna.

na]eż} pvez to rozu]njeć stalut Cnrjn}

ś7.]. w Gminie nlog.! być hyorzone jednostki
]' Jednosllq ponrocniczą Gniny jest solectwo'

j'

!v

pon]ocllicze'

cza

]a

]0) PRZERYTY BÓR'

i]) RÓŻA'

12) STARA JAS]'RZĄBKĄ'
t:t

)

s

IARY JAWORNIK,

11) ŻDŻAI.Y

]

Slosorin]e do poL'zcb Gm1nlt noze t\łolzyć nxre jednostki pomocnjcze'

s 8' Uslroj i grdnlce Solecnv okrcślająodrębneslatuty

$9. ] Zadania Gninv okeŚlone są rr ustawie z dnii 8 nrdca 1''o rokLt o s.moźądzr< gnmn\lrl
q lnr\t l.lo$la,?U Ą\.\
l-epFa. r pl'l$o

l)

oraŻ

2'omina wykonuje nałoŻone na nr4Żadania Ża pośredn]ctu'em s'!oich orgrnów:

Rady

2) wójla

GnDy

GfiLinY'

DZL\Ł| II
ORGANIZACJA

I

TRYB PRACY RADY CMINY

10. l Rada Gminy je51 olganem stanowiącyn i kontroln\'n w Gninie
2' Usl'awoy1, skład Rady wynosi 15 radnych
3 Rada lubiela ze swego grona pŹellodnjczącego 1dvóch wiceprŻewodnioząc1ch !v g]oóU$Jlu La]n\m,
bea|'zg]ędną większościi g]osou'w obecnoścj co nltilmicipolo\ł1 usta$,owcgo skladultadv

s

s

11.

l

Do

WłaŚciu,ośc] Rady Gminy

pŹep]s]r ustawy n1e stanowią inuczej

nalźą wszystkje spra\łl pozostające w zakesic

dzialo.1ja gminy' o

ilc

'

2 Zadania naleŹąG do \łTłączneiwłaścilrośclRady Gminy ok.eśla]ąodpow]ednie prŻepE\ prawo, .l w

SzczegóLności ustawazdnia 8

nfca

l990roku

o

samoŹądzie gmnnym'

s 12. ]' Rado (]mlr]y polvolu]e Dastęp u.]ące statc Komjsje
1) Komisję Res,izyjną
2) Konis]ę RolniĆtwa, Lesnictwa. Gospodarki Toofii' Hand]u i ochronr Środowiska'
3) Konisję Kultury'' ośu{aty, Turystki' sponu i Młodzieł,

Ko I i5 p Oclxon\ / r u jr I naielr \po,{ 1e1.
5) Konisję Finansów i BudżetLl
2 Do zadm Komisji stałych naleł:
1) sprawowuie nadzofu nad Wóiten Gmrny i gninnymi .]ednos&mi orgmizacyjnymi w zakes]e Ęnw' dla

4l

któń]ch komisja zoslala powołma'

2) opiniowanie r rczpaĘlvanie spraw przekaz ani ch konjsli pż9 Radę oraz spralv zglavaDych plzęzrednych,
3) $], stępowanie z inicj at}wą uch'aiodawcŻą o.az prŻ}golowanie projektów uchwa] Rady.
4) kontro]a w]'konania uchlr ał Radv,
5) ustal ie rocalego p1anu Pucy komisji oraŻ skiad ie rocznego Sprawozdmia ze swojej dziatalnoścj'
6) pŻlamolvanie i rozpaL"ywmie ivn]osków zglaszanlch przeŻ niev}]rnców Gminy'
3' Radaw Iazie poLzeby noże powolać konisj c d$azne w celurea]izacjj okreś]on}ch zadń
4' Zl]kres dŻiałmia konis.]] domzr}'oh okrcślauchwx]a o ich pos'olanju'
5 Rada nie moŻe !żekżaćkomisjon p.awg do decydos'ańix $ imieliLl Radv

GnlDy powo}uje Komis.]ę rcwż}jną ceLem kontroll daa]ahośoi wójta Gminr orlrz gminn}c!
gJ uac\ n\ch I pomoll L
i
w Sk1ad Komisji rc'viz}:ine] ^.
lvchodzą ndni z $ ątkiem radnych pełniącr-oh funkcje pzewodniczącego

$ r3. ]' ltada

tedno. ek o'
2.

Rady i

w iceprz€wodruozącyclt
Rady
3' Konisja leu'iz}jna opi uje w)konaDjc budżetu Gmmy r \ł]'slępujc z vlxoskien do Radv Gmmv w sPrawie
udzielenia lub nic udzelenia absolutorium wó]lowj Gminy' ponadb przedmiotowy \łĘlosek podlegr u aopnlo\Vaniu
przez regioDalDą jzb9 obrachunłową

4.

Konisja

rciiłjla

"l,konuje

inne zadmia zLeconc p9€z

Radę w zaklesie kontroli

z zastzeŻilicm

iż

uprawnienre to nje nalr]sza zakesu uprawnień kontlolnych ]nnych stałIch komisjiltad!
5' Zasady oraŻ sposob działania Komisji relvi4jncj Rady Gminy CZma okrcśla zalącak NI4 do statutu
8 14. l Powoldrre pŹez Radę konxs]e dŻialaJą na posiedzenia.h olaŻ pż€z swl'ch ollonkós. badających na
miejscu poszĆzcgó lne spra$} '
. 2 w posiedzeniach kom1sji nogą ucz€stnicŻyć radni rue będący jcj c7.]onlami _ nogą oDj zabieraó glos
w d}skusjii sk}adać\łnioski bez prawa udz]afu w głosoYaniu
] Przewodnicących poszczegóhych komjs]i wr'biefa Rada Gminy spośńd czlonkóŃ Rady' '
. 1. Konisjaze sweeo €rona r|rbiera za5lępĘ plzcs,odn]czącego

5 Rada Gmin], zatwierdza Sklady komLsji oraz doko![le anian !r ich skladach osobo\ł]'ch na zasadach

okleśLon]_ch \r Rcgulomirue Rady Gminy.

6 Pos]€dzenia konisji' porządek dacnny orau konlrolc zlvo]uj€ i usta]a przewodnlczący konlsjt' ii \ rutcJego
nieobe.ności jego zaslępca- natomiast poslcdzena odb!ł'ająsję w miarę potrzeb' nie zadzi€j niż rau nakwłńał
7 Kazdy ma prawo wstępu na posiedzenla komisji' a za$iadonienie o Jej posiedzefuu wrnno być podane do
publicznej wiadoności na tabLicy ogloszen UĘędu Gminy n{późnicj na 3 dni pŹEd datąposiedzenLa
8' Komis]e mogą wyłaniaó po&om]sjc olau odb}avać wspóIne posiedzenia
9 Wspó]ne posicdzenia kilku konis.ji zwohrje pzewodniczący Rad)- lub upowa?niony rviceprzewodniczący
]0. Poza treścią niniejvego statulu, pozostale postalowicnia doiyczące orga!Źdql i dzia]ania Rady olaz jej
konisji zawiera Regulamln Rad} Gminv Czama' stanowiąc! za]ącŻnrł Nl3 do Statulu'
$ 15. ] ' Rada obradulc Da sesjach zwo]ywa$ch plzez prze\łodniczącego Radr' Lub zicgo upo$sŻnLenLa pŹ<Ż
jcdnego z lvicepże'lodniczącvch. w miaĘ
PoIrZeb' nie rzadŻre] jąlMk niŻ faz naks'afia]'
2. sesjaRady moze sk]adaó się 7jcdnego lub kilku posiedzeń'
3. Na lvniosek co najnniej l/4 ogóLrrej hczby radnych' po pp-eg]osowanlu pŻez ttadę' pŹewodnlczący.]est
zobowiązŹn,v
dodatkowe posicdŻenie Rad! w kżd}'n czasie' a $ szczególności z€ wzgLŃu na brak
^vołać ca]ościspraw porządku obrad na jednym posj.dzenN
mozlnvości roŻpatrŻeria
4' Temrin do]szych pos]edzeń w rdnach jedne] sesji uslala pPeu'odruczący obrad i Za\lradamia radnych na

5 Na wniosek wójta furrny lub co najnnie.] l/:1 ustlt$owego skladu Rady pŹewodnicz.łcv jesl zobolviązany
zwolaó nadzwyczajną sesję $ ciągu 7 dni od daty zgłovcnia wniosku' pośvięconą slrawom szczególnie
uzasadnionym ipi]nym, w}magaiącrn natychmiaslowcgo lozslzygnięcia' w te] sr,tuacji nie obowią?uje tennur'
o

którymmowa w ust 6.
6 o sesji Rady' Ż $!ątkien s€s]i nadzrłTczajnej' na]ezy zawiadomió pisemnię radnYch co najnniej na 7 dni

przed ustalon},m taminem obrad wskazująo miejsc€, dżeń ] godŻlnę
z prŻedm]otcm obrad'

a trŁe

dokunenta(]ę $r.iŻ{cą

!ę

7 Do zawiadomienja

o ses]r do]ącza sję polądek obrźld lvMZ z projeklami uchwal'
8' ZaI1adomienie o scsji $,inno być podane do publicznej s'iadomośoi'
$ 16. ]' sesje Rxdy pŹygotourr1e pvewodniczący Rady

2 PŹJ'goto'! anic

1)

2)
3)

sesj i

obejmuje

ustalenie poJządku obrad'
uslalcnie (Żasu i miejsca obmd.

zapewnicnic dostsrczenia ladnym matcna]ów' w tym ploJeklórv uchri.ai' dotyczącYch poszczegó]n],ch
punłtów porŻądku obrad

6 17.1 Pżed kudą sesja przewodniczący Redy' po zasięenięciu opnjj Wójla. usta]a ]rslę osób Żaproy.ntch

2 Pżs'odniczącl nadzoruj

obshlgę kecelar'aj nq pos]edzen Rad]' Gniny'

l

sesję Rady ohł'ierx i Zmyka oraz przelvodnjc4 wszyslłm Posiedzerion prŻewodnicŻący Rady'
pączyD. upowahiony pJzez !iego jeden z wi€prŻcuodnioz.lctch
2 Dla p.awomocności obrad lv]rmaeallajest obNnośćo najmicj po]ow} ustało}cgo skladu Rady (quonm)
3 PEes'odniczący Spmwdza istn]enie quonln na pocŻą&u ssji i w tr*cie Jql lN'aria' jak ńwnicż

s l8.

a

e

w raŻiejego nicobccDosilub z innych

w pIzypadkach budzącJch u'ąlp]jwośc] lub na wnjorek ladDycn
4' sP.awa pż€loŻenia sesji na ko]cjne posiedzenie może nastąpić jedynie' po ut'Edniń podde'u jej pod
glosorvrnie, a maksyma]na prze a niędzY posicdzenimi nie noże lrai.ać dlu7ej niŻ icdcn dzień

$ 19. 1' PosLedzenia Rady sąiawne

2 w

c\ba. oganiczenLajawności

mogą w]'nikać wv]qcŻnic z ustaw'

prŻ}'padlu stwierdzenia !v tra(cie posic&orla braku !łfnaganej liozbr radlych. koniecznych do
konlynuaoji obrad' PJzewodniczący postanawia o plzeN'dru obmd. wyz]1ltczając nowy tcmin jego Żwołania
3 w 1oka]u, gdzie odbyva się sesja Rxdy Gnriny. naleŹy zapelvnić mie]sc! dlt cŻ]onkó'l RadY' solt.!'sow ora7
ŻaprosŻonych gości'a takŻe osobne micjsca dla publicaośol
Uslalony pŹ€z przewodnrczącego Rady' poEądck obrad noze ulec zmialrje t}ko w pr4'padku. gdy
Rada Gml,ly wpro$adzi do niego zmiany bezwzg]ędną lvilkszością glosólv jej usta*ol'ego skladu' za w}jąt}dem
pŹrpadku' o którvm w ś] 5 uŚ 5. gdze wynltg&a j est zgoda ivnioskodawoy.
2 Na wliosck Wójta rrŻewodniczący RadY Gmin} jcst obowiąza[y wprorradzić do poz|dku obrad najbiizs,E
ses]i Rady Gminy p]ojekt uc]iwały. klóry wpl}ną] do Rady co najmiei !t 7 dni pEcd dnicnr rcŻpoczęcia sesjiRadv
3 W poPądku obrad sesji wi]rna znejdoivać się nfomacj' z rellizacj; dot}chcŻas pr4!ęlYch uchrlał Radl'
którą sk]ada wójt Gminy lub wl'znacŻony przeŻ niego pracou'nik
$ 20. 1.

ajdować się puŃt] 'Zap!funia i wolne $n]oski''
s 21. 1. W poŹądek obrad Rady winien
^
2' Kazdy radly w tyn1 punkcie pożądku obr"d ma prawo zlvracać się z ządaniem ot lyman]a w\.]3.fuen \Ve

ss,,),Lx.cn .prasecl \r.
3

' dor)(/ urM)

odpowEdz] udzie]a pzęwodlicŻąoy Rady' przewodniczącl poszczególnych kon1rsji' wójt Gniny lub

wl'znaczony pŻe7 Diego pracown&. prarvo to przysluguj€ ńwDicŻ sohysoln, za zgodąplzo'odnlozącego obrad
'l' w plzwadku nenoŻności udzie]enia natychmiastowej odPo\łiedż w]]aśnimic wuuo bYć udzeione
pisenrnje lv temlnie dMtygodnio$f'ln' Radny nloŻe ządać abY odpowied7 byla pŹedmjotem obrad Rady

PE\!o do udŻia,lu $ głosowaniu posiadająwy]ącz1ie cz1onkolvi€ Rady
g1osolvana ogłasza nicŻw]o.Żnic po glosowaniu plzewodnicząĆY obrad.
wyniki
2'
3' Uchwłly zpadają zwyklą większościąglosów w gbsoNaniu jalvnym pvż Podniesienie rękr, w obe.noś.i
. o l a mle po.oś\J.Loso$q U I)ad| RdJv
4' Glosowani€ t!]ne zaIządza się w pr4padku liryboru i odwo]ania przcwodniczącego lub
$ 22. 1.

wiceprzewodniczących Rady
6 Beavzględną więksŻośćg]osów, w obecności co najnrniej polovl ustawo$ego Skiadu Rad\ .tustL](.Lę plz\
w]-boŻe i ods,o]mju pŹewodniczącego 1ub wicepEewodDjoząoroh RadY olaz pŻł podcjnowanu uchs'ał
dolyozących Zobolvi€m flnansos,ych
7' Bczvg]ędną więksŻo# glosou' ustawowego sk]adu

Rad] stosuje się pźy pode]mowanilr uchwal! w
sprawie abso1utoriun dla Wójta Gmin)'' uchwał) o lrzeprowadzenie refcrendLllr w Spra\lię od}olmix wójta z

powodu nic udaelenia Inu absolutorium' w łrrawie prŻeprcwadŻenia reltrcndLm lokalnego w innych spnrvach nż
odwo]alie wójta. a takŻ€ zmimy poźltdku obrad scsiiRady'
8' większośćklvalifikolraną 3/5 głosólv ustawowcgo składu Radv Gniny stosuje się pż_a pode.]mo\łaniu
uchwa]} o !żeplowadzcnie ret'erendum !' sprawie odlvolania wójta Gminv' z imei pr4'cz\ny niż nicudurelenie
wójtowi ab s{nu1o.i!m

1 cz]onkani Rady sąladni
2' Radny ręrezenfuje wlborcow' utrzynLlj€ stałą wiź z mievkaricami olau ich orgaiŻac.]dii], |ft\|n
$ 23.

zgloszonc postulaty i plzedstawia je orgeom Cniry do rozpalzenia.
3' obowiązek okcśLony w usl 2 noze bYć rcali7owmy w vczególnosci poprŻeŹ]
I )
organizowanie spotkarl z \!)borcami,
2) dyżul} w siedzibje Rady q' tcnnin.ch PodmyĆh do u'iadomościlublic^ej.
3) jnformowanie ni.vkancol' o stanie GninY i swojej dzialalnoścj w Rxdzie,
1) konsullorvanie spraw wnoszon)rch pod obradl Rad!,
5) propagowdnie Zamielzen i dokonań RadY'
6) przy.]nowalie postulatów. wniosków oraz skeg nieszkńców onmy.
7) !vspółdzalanie z orgman jednostek pomocnioŻ]_ch
$

(n!uy uczeshiczą sckctaŹ Gnr]ny' Skarbnik GmiIry oru pracorvnicr ulaarzeni
Gmn! do refelr\'mia spraw i udzieLania w]']aśnień'jak ńwni.'Ż soltysj nie będąoy radnymi' bezpr!\'a
głosowmiu' nalomiast mogą brać w nich udzial trąlsla\łicie]e inslytucji i urzędów. których dotyczą

2,l. W obradach Rady

pruez wó]ta

udzah!

ł

uje

spra\łf stanowiącc pŹedmio! oblad Rady

l

)

2)

$

25. ]' Z

k'dego posiedzen]a Rady Gmrny spovqdza sięplo!okó]. klórypowinien zawicrać:

numer i da!ę' ffiejsce posiedzenit

'
stvicrdŻenie prawomocności Posiedzelia;

3) naz\ł'isku nieobe.nych cz]onkólr Rady (uspra}'ied1nvion]ch i D]euspBwidliwion}'ch) oraz nlrzwiska osob
zaprosŻonych i dclcgos,anJch naposiedzoia z uŻędu;

4) poJządek obrad.
5) stNjerdzcnie tŻ yj ęcia prolokolu z poprŻedniego poSieizenia:
6) przebieg obrad. strcszcząie pŻemólvi€ń i dyskusji' t}.tuły i nLmery
uchwalonych wnioŚków;
7) czas l aniaposicdzenie
2' Protoko1y numeruie sLę cyfrmi:
L) r4'mską ohac?aj ącą numer sesjii

'
l)

)

2)

pod.]ętych uchwa] oraz t€kst

zgłoszonych i

s sl-.\a oadc,,d'ccd kole n< o"s(d/o,r. r.l .e- i
3 Uchwały numeruje się cyframi]
rŻynską oaaoaj ącą numęr sesj i;
arabskl'n] o,Jlaczając}mi numel'koleiny i rokpodjęcia uchwa]Y.
a Kolejnośćnumeraci i protokolów i uchwal zacholl'uie s]ę pŹez okrcskaderrcji

$ 26. 1' w leminie 7 dni licząc od dat} ŻakoreŻeDia posicdzenia, odpis pir1okolu posLąLŻEnu winio być
pŻedloŻony Wójtowi Gmin}
2 wyci€i z prolDkołów obrad Rady wój! Gniny $ niarę lotrŻcby prkŻuje zainteresowanynr ]ednos&on

organlzac!:tnym.

3. Frolokoły z obrad przecho\W]e się w UEędzie Gminy'
4' Kazdy nieszkanicc Gminy ma plawo wg]ądu do prolokolów. cąnienia nolatek
spraw objęlyoh ustawą z dnia 29 sjerynia l 997 fuL-u o ochronie danych osobos1ch'

l odpisów. z \łfiączenient

$ 27. 1 Wójt Gminy obolviqzany jest do pvedlożenia Wojelvodźe uchwał Rady x ciągu 7 dni. licząĆ od dxly
ich podjęcia'
2 Uchs,alę w Sprawie ibsolutonum dla wójta Gmmv pŹewodniczącr Rady Gminv pżedklada Regionalne]
Izbie obrachunkowej !v lemine' o którym mowa w uslępie l
3' PoŻostale uchwaly objęle zakresem nadzoru lzby pftedk]ada Regionalne] Łbie obraĆhu*o$el Wójt GnriDy
w terminie, o którym mo*a !v ustępie 1'

DZIAŁ: lI]

wóJT JAKo oRGAN w}'KoNAwcZY GMINY
$ 28.

l

$ 29.

wój! Gminy kje'xje biźącJmi Sprawlmi Cmin} oI]Ż reprezentu]e ją na zewną1IZ

$ 30.

1 wójt Gminy wi'konuje uchwa]] Rad], cnin)'

2

organem wykonas'czym Gmin]']est Wó]l Gmin]'
Wó]t w drodŻc zMądŻcnia polvolujejednego zastępĘ.

i Żadanra

gmury określone p.Żepismi prawa.

wójlł Gminy naLeŻy w szczcgólności]
1) pŹy8otowyweie pĄektów uchwal Rady.
2) okeśleniesposobu w]konywania uchwał Rady,
3) skład:llie nrfonndcji z realjuacji uchwal Rady oraz prac bieŻących'
4) pżygolowanie prqeklu budŻelu i pżekaz anie go lvraz z infonnacią o Stanie mienią Radzi€ Gminy' do 5
listopada loku popnedzają€go rok budżelow]'oraz pż€Slanie do wiadomościReglonahej lzbie
2' Do zada!

1

obrachuŃowej,
5) }.Ykon}.waDie budżElu,

6) gospodarowaiie nrrenie1n komunalnym.
7) zafudni ie i 7}alnimi€ kioolvnllów gminn}chjednostek orgźmŻacyjnych,
8) udzieLaic pc]nomocńcn{a kiero*njkom jednoslck orgmiztc},]n}ch Gnrrny nie posiadając]_ch osobowości

prawDcj'udzieIanieZgodinapodejmowanicczl!!oś.ip''ekra.zgjącychzak.es

9) kontrola

nad prawidlowln prowa&cniem sospodarki linansorret Gmrny,
7aciqganje zobowiązan do ilysokości ustltloDej pż.z Radę (]mln}.
zaciąganie pozYczek kólkotermno$1'ch !v lvYsokoścj ustalonej przez Radę.
12) pŻedkiadanie Radz1e sprarrozdan z dŻia]alDośclfiDmŃwc.] omny.
l3) unoszenie' cotłnje i 7bi1vanie udŻia]ól' i akcji w/g zasad okrcślonych plz€Z Radę'
]4) zb]wanie' nab}.lvanie i w$up ob]igacji w/g usla]eń Rady'

i0)
1 1 )

]5) infomowmie mies7łńów Gmlry o załozeniach prqeklu buduetu' kicrunka.h politvkl spo]mac]
i gospodarcŻej oraŻ wykolzYsta u środków bud7-eto'!ych'
16) wnosko\łmie o Żwolmie sesjL Rad}.
]7) $lkon}v,anie uchlva} Rady związslych z przepro!'aduEniem rele!€ndum'
18) ustępowaie z wnioskien do Zebraria wie]ski.go o odwolanie Soltysa w p.Ż)p!dlacl1 okeślonych
W 0 23 usl l Slatutu solcclwn onz zuot}van]e Zeblania wiejskiego c€lem dokonmia rnboru nowego soltysa
i podanie lemDu Żeblmia do pub]ica.j wiadonoŚc].
3' wójlowi Gminy plzYsługu]e w}'łączne prrwo
a Żobowi€a! mających pokrycie w ustalonYch w uchwale budzetowej kwolach lv}datków. w ra,nach
upowrznień udzielonych p'€z Radę Gminy.
en'tos'snia papierów wańościowych wramach upoważnio udŻre]on}ch przez Radę Gliny,
dokonywania !tyda&ów budzelou'ych.
zglaszarua prcpozycji znian w budże.ie 8mnr'
dyĘonowania rezeńvami budŻetu gminy'
blokos.ania środkólv budzelo\ł]ch w pŹWadkach okreśLonrch ustawq

1) zaciąga
z)
3)
4)

s)
6)

l

$3l. wó.]t Gniny wida.]e decyz.]e w ildvwiduaLnych slralrach u załrcsu adnnistracji publicznej oraz
postmowienia administracr,jne' 7€odnie zobo$iąŻuiącYmi !' tyll zakesie pźepisamipraw8.
2' wójt Gnfiv lv}daie Zfi7ądŻa1ia we*nęfuzne
7 biezącq pracą U.Żędu Gmin} orŁ ,e1.!dŻcnia
^viqzale
w splawach wyn*ajacyoh z pzęlsów szczegó]nych
]2. ] Wójt Gninv wykonuje zadmiaprzy Ponocy Urzędu Gmny'
2 Kierot\nikiem UrZg]u omlry jes1 wójt
3 wójt Gliny noŻe powierŻvó prowadzenie olo€ślonyclr s|rd$. gminy rl swoim mienilr Zastępcy Wójtx
$

Lub

Sekretażowi Gmlnv'
'1

oninr

oryaiucję L zasady fu*cjoDowmia U'zędu Gminy okr€śla regulmD orgrnŹac}]I}' nadany pŹez wó]ta
w drodzę zarządzenia'

ł

nnieniu Gniny lv zakrcsie zarządu mieniem sklada jednoosobowo wójt ciminY
s 33. oświadczenie woli
albo dzialający na podslawie jego upowlienia zastępca wó]ta smod'cLnie albo \łTaZ z inną upo\Vaznjoną p7ż

$

31.

]

Wójtjest osobązatrudn]onąw ramach stosmku praĆy na podsta$ie wyboru

2 osobami zalrudnionynj w ramach stoslu]ku Prac] na podsia!\ie powołania są Zastępca wójla (nnin],'
Skdbnik Gminy, S.kretaz Gmny, Kioownik USC ijego Z6tgpca ! na podstawie nlanowania kierownic)
referatów' Pozostal1 pracownic) są zaL.udnjani na podsta$i€ umowy o pracę KierouĘlkórr gm]nnYch ]ednośek

orgarizac}'jnych, w tynl diTektora Gml''lnego centrum Kuhrry i Biblioiek' 7llrudnia i zwalnia Wó]! Gmin.v
3 Cz}nnos.i Bobec Wójta w spra\Yach z zgkresu prawa pmcy wykonuje przewodnjczący Radv GminY' 7 trm
Źe wysokość \ł}nagr odzenia d]a Wójta usta]a Rada Gminy'
4 wójt Gminy nawjązuje stosunek pracy z zastępcq wój!a, Z pracownikłni Ulzędu Gniny oraz kiclolvnikami
jednostek organiuacyjnych.
5 wój! moŻe zlmió pra@wnikoRi samo.lqdowemu mianowa']a11u czasołe \lykoDywanie innej pracł niz

oheś]onaiv ak.ie niarcivaia' plzenieŚć go Ć:Żasowo do pracy v, ilrnej micisco}ości' a w czasie utrat! pr-cl
pra(ł){uka zdohości do pfecy na zajmoweym slanos'isku' p.Że eśćgo [a inne stmowisko

l

s35. Jednosfu oteanizaclne pozostające w sL*trrze orgaDŻacvjne.] Gminy nie posiadŹjąoc osobołości
prau'nej' \ayodrębniole liDkc]ola]nLe s]uŹą' Zttspoka]anju poMeb wspóLnoll samorządollej. jaką]eŚl (imina
2 Tworzenie' likwidacja i I@rgmŻacja wskrmych w ustępie 1 jednoŚek oraz wyposaŹenie ic| w majątek
następu]e napodstalvic uchwa]y Rad}

3' Działalnos.]edloslek' o których nowa rv usl l' linesowanaiestŻ budzeiu Gminy.
4' Kierownio]r tych.]ednostek działająjednoosobolvo napodstas'ie pełnonocniclw udzlelonych l'n pżez Wójta

Gminy

5

Slatuty lednostek oryanizac),rnlc.h uchwala Rada Gminy

jednoslki poaŃającc
$ 36. 1 DIa rykonm]a swoich zadań Rada noże powoływac rnne wyspecjalŹowxne
w strukturze organizacyjnej Gminy lub do niej nie wchodzą€' w szcfugólności pżedsjębioNtwa omz spólki prawl
handlow€go, moŻe rórvniez zawielać unowy z l'rnyni podnnotani orJ.z podejmować wspóldziałanie z lnn],ni
gminami
2 Rada noże tatriŻe wspó]t\ł'o.łć lub przystępować dojuz islxejących zYjąŻków międŻykomuna]nych
s J7. l StatuĘ olaz odpowicnnic p.Żcpisy prawa rcgulują wza]eme lelacje pomiędzy Gniną a jcdloslkrmi
organizacy]nyni wskazanvmi s, ś:]6 Stafutu
2. Rejests uchwa] Rady w Ęrawie t\rorŻcnia i Przyslępowa'ria do spól€k i spółdŻielnL or1z rozsjal\$ania
i występoYmia z nch' jłk równrez uchu'al Rady w sprawie t\'oŻenia' lkwldacji i reorganizacji pPedsiębiorst}'
prowadż seketarŻ GmLny'
$ 38.

jednost€k

Z

upowaŻnięnia Wó.]ta pLac.lłnlk

pomocniczych gminy

U'Ędu Glniny Prowdzi

ręjestr jednosiek organrzacyjnvch' !I tym

DZLĄŁ,Iy
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
s 39. ] 'Gmina prowadzi samodzie]nie gospodarkę luransowąna podsla\ł1€ budzetu Gmlr]]Y'
uchwa]ania budzeu określa Rada Gmfry

2 PloceduĘ

s 40. ] ' Za plaB'idłolvq gospodałę finesową GninY odpowiada Wójl.
obccności co
Żobowil],zań finansolYych zapadają bezs'zelędna większościąglosow
'v
najnmiej polorT ustawowego sktadu Rady Gniny (quorunt

2 UchlvalY dotyozącc

finansoraa onnl' jest jawna
4. obslugę kaso$,a cmin]' pro'vad' ba!k

3 cospodarka

roku o zamówieniaclr

p blicznych'

'!y]on]ony

Żgodnie z przepiŚmi uslawy z dnia l0 c?.'rurc

DZLĄŁ:

l

q']4

v

ZASADY JAwNoŚcI DZIAŁĄNIA GMINY
prclokołów z ses]i Rady
s ]1. 1 DoS!ęp do dokumentów dotyczących splas' pub ]icaych' a w Szczególności do
Gmliy' komis.]i ole zeądzeli wójta Gminy ZapeNnia się Śbonon codziornie. w godanach Pracy Uźędu (iminy'

'

2' Pozostale poslmowicnia dot}'czące jalvnościdzialania Gmin}' ncuregu1owarc w ninieisŻyn dziaLe' okrcślone
zostaĘ w ustawic Z dnia 6 września 200] roku o dostępie do mfonnacji publicarej oraz w treści slatufu'
' osobą odpowjed'alną za udostępniŹnie dokumen!ów jcsl soketarz Gnxnv
2' osobs w]mienjona w uśępje] obowiq.Zana jeśwskazać odpou'iednio \łlposazone nieJsoc'
Strona' rv oboności pracownika UŻędu' będzie mogła p7eglądać ot"z}mane dokumenty'
$ 12

]

odpisy Lub moż. ot Żymać qlcią€.
3' strona możc robić notat]<i'
'vllsnoĘcae
dokummtu lub Jego częŚci po uiv,c7.miu stosownej oplaty Skarbowcj

,l

Je7-eli sprawa nie jest skomplikowma' to wniosek

w którym

wvPis lub ÓdpiŚ uwi@ytel1iony

o udosiępnienle dokunentu możc byó sfbfinulowan}
lvynagana jest lisenna foma

ustnie, natoniast w sprawach zloŻonych iub dolycząĆych dokumentów obs7€mych

l

odmowa ldośępnrenia dokmottl moŻe nasląpić ra pą?adku:
l) ;duszenia prawa do ockony Życia p[$'atnego' rodzjmego' czci i dobrego imicnia kaŹdej osoby (ań 47
Konstttucti. art. 23 i24 Kodeksu cylvilnego);
2) naruszcnia akltzu udostępnimia olaz po4skwania i gromadze a nfomac]i o ob)s'atelaclr (an 51 us! 2 i 5
$

,l3.

Konsrytuoii' ustarva z dnj a 2 9 sierpnia l997 roku o ochro e datłch osoboĘ'ch):
3) na]rlszenia zakazu dostępu dla osob nie posiadających poświadczen]a bezpiec7.ńsbva w zakesie aktów
zawiera]ących tajemnicę panltuo$ą i słuŹbową (ustawa z dria 22 styglia ]999 roku o ochronre nrfomacji
niej a\urych):

'1) ogtanjczenia doslępu do dokunentów objęlFlr tajcmnicą skarbową (ustawa z dnia 29 sicTnia 1997 roku
ordynacja poda&owa)l

5) zakazu udoslępfuania okrcślonych dokunentów' lvYnikających z przepisow SzczegóInych (np tdjennica
handlowa, medyczna itp.)
2 o odmowie udostępnicnia dokumentu stronic decyduje Sekretalz GninY' a w plz}pldku]ego nieobecno$i
Kierolrnlł Refc.atu spmw obilvatelskjch ' odmos,g następuje w fomie decyzj] adnin]sllac|ncj

DZI^Ł|yI
ZĄSAI)Y PRZEPRoWADZ{NIA KoNSULTACJl Z MIESZKAŃCAMI GMINY
$ 41. 1 W granjcach administraclnych timiny Czama' !I pla'lem przewidzjanych pr4'padkach'
!v ]rmych rv.żltch d]a Gmlny sprawach mogą być z mieszkańcam] GniD]' prŻcprowadzane konsultac]e
2. Zasady i tł'b pJzeProsddŻdria' wskazanych !r ust' 1 kolsultacji' okeś]a uchwa]aRadv Gnu)

jdk ńwDlcż

.

$ a5.

Do

!}

y]ącmej wlaścllvościreferendum gmnuęgo

1) samoopodalkowania mieszkanców na c€le pub]icmc'
7) oJ$o|Jni€ Rdd\ r miłt pred lp|tvel l kadenc ''

naleł pode.]mowani€ rousL?ygnięc $ sprasach

:]) od$'oiania wójta Gminy w !r ynlku nie udzjelenia mu abso]utorjurn p.zoŻ Radę Gnnry'
4) ods'olrnia wójta Gminy r njciat}vy Rady Gminy ]ub na wniosek micykmoów gminy
ni€ udzie]en]e absol torium

s16. Zasady j lryb przęprowaduania refel€ndm gmjnnego okeś]austalva
reLrodum gminnym oraz LNtarYa Ż dnra 8 mal ca ] 990 roku o smorz,łdzie gn nnynl'

z

z

ptzl'czm ]mych n]z

15 wŹeśnia 2000 roku o

DLLĄŁrvtJ

soŁEcTwA JAKo JtrDNosTKI PoMocNICZf, GMINY
$

2

] ' solecn{a i ako jednostli pomocnicze Gnin}' nie fivorzą wlltsnych budzetów.
'
Solect*a zMądz3ją mielrien komuna]nyn' ko]zystająŻ nicgo oraz rcŻpolządŻlją dochodmj 7 tego żród]a

47.

w sposób okcśtony w statucie i uchlvałach Rady cminy'

3. Zasad\ ?.rfl.ąd?n;Ż i korŻyslania z posucze8ójnych s}i]adników nienia komuna]nego obejmu.]1 tz\Mosci
zwyklego zarządu' dotyczącćgo porvicrzonego jednostlcom pomoffriczyn nienia komunahego, a w szczególnosci
l) w}slępolvanie z wnioskiem do Wójla Gminy w pzedmjocię zawarcja Umóry najmu, dzieŻa\\' uacŻen]a.
okeŚ]eDia wmnków olaz treści umów' dotycŻ4c}c]r pżckazanego uchrłałąRady jednostce pomocniczej

mienia komunalnego do zarŻądzania i korzystania,

cmhy w sprawie pros'adzen]a jnweslyc]i
ZarŻądz8ia i kolzystonia jednostkom pon1ooDczyn'

b) wn]oskowarue do wójla

w

obieklach przekazanych do

c) sprawowanie biezącego nadzoru nad w}najęt)lni' *fdzicizawionymi lub tź}c7olymi sk]adnikami micnia
komunalnego- przez]aczonego do z'.rŻądzAnia i korzystdnia !Żeu jednoslłi pomocnicze gmlny

d/Jłmia jcdnoslek pomocniczych, zasad przekaz}alania im sk|adnikóB nienia do
korŻlslaDi! oraŻ Żasadl P.zekaŻyweia ś.odkólv budzetos_lch na rea]Źeję zada Usta1a Rada Gmhy s,drodzc
4. Ustala1io ZŹkresu

uchwair.

1 NadŻóI nad dziala]noscią organólv so]ectw spraM.jc Rada ominy oraŻ wóil Gnin}
2' skarbnik Gminy nadzoruje dzia]alność finmsową $t@dv
3' Radni olaz wójt Gminy lub upowaŻniona prŻez wójta osoba ]na]ą plawo lvg]ądu do dokuneltólv solectwaws!ępu do ponxeszczerr i bud}nków należących do sole€Rł'a oraz Żądanilt wyjasnjeń od sołtysa i Rady so]eckiej'
$ 48.

i

4 wój! Gmjny obowiąlany jcsi czulvać, aby majątek i dobro Solectlva nie były nalazonc na szkody
j świadcŻenia pobrerane na ]ego korzyśćby1y wyda&owane zgodn]e

uszczup]en]a oraz by dochodY solectwa
z plzepśaml slatutu.

DZIAŁ: v]
ZASADY PRZEPRoWADZANIA KoNSULTACJI Z MlESZKĄŃCAI4] GM]NY
DZL^L: YII

soŁECTWA JAKo JEDNoSTK1 PoMocNIC7'E GMINY

DZIAL: VIII
PoSTANoWIENIA KoŃ(]{)WF'

sJ9. t. sołectwo t*'oluy się \ł cninie w drodze uchwal!' Rady Gmlny' k!órej podięcie poprrcdŻonc jcst
pĘeprcwadzenien konsultacji z mievkancami Gmn1y' a Zasjęg. zasady i czas przęrolradŻcnia konsu]tac]i okesla

cn,y s dr.d,,e J.hsdh
2' Uchwała o plzeprowadzeniu konsu]trc]] podl€ca og]oszenru popŻsz rc/łiJkalolvaiie ogloszen w mlcjscach
pub1icznych. Konsuhrcjc pŻeproB'adza się \! tclminjenie kótszYm niŻ ]0 dni od podjęcia uchwa]}
3'w konsL tacjach mogą $,ziąć udz]al ŻaintoBołrni mjeszkancy popjŻEz Zebmla wjejskie oraz .ady
so1eckie' jednos&i gospodarcze' organizacje polrtvcae' Spolecune j Żawodo'le dŻialające na ob:zalze objętym
Rada

'

4 Zbiorcze wy ki konsultacj i opraco\łlj e wó]t Gminy ipŻedklada do ocenv Radzic Gminr
5 7'asady ok'eślone $ ust ]_3 stosuje się ró]łn]eŻ w pąvpadku łączcnla' pod'Jlu ]ub ares]en]a so]ecN oraz
twoJzenia

j

ednoslek D]ZsZego n ędu (pr4s]ó]ła. częścjwSi itp

)

oraŻ uch!\a]aria j Żnian stalutu sołeltwa'

6 Rada Gminy dokonuje oceny wyników konsultaci] oraŻ podejnruje uchwa]ę o uts,ożeniu po]ączenrLl,
podujale, zniesieniu sohlwa lub o uhł'o]zenju ]ednos]łi niżs7ego rzędu' która podleg' ogloszeniu poprcz
rozplakatowalie w fomic ob$,ieszczeń na terenie Gn ny
7 Zlnlmy' o których mo$'a u' ust' 6, nie mogą nmNzać granicy' nazrvy i siedziby Gnin],

DZIAŁ|yIIf
PosTANowlENIA KoŃcowtr
s 50.

w s?rawac!

nieuregu]ow anvch nnriej sa m slatutem zastosowanie maj ą prŻepisy ustarv} z dn] a
sanolządzie gminn}nr' ustdwy z dlia 22 marca 1990 roku o pracownikaclr smo.7ądou,ych
olaŻ inu€ odpowjednie przepisy plawa
2 Za]ąozniki wynjenione lv stafucie st nolviąjego inlegra]ną cuęść'
]

'

8 marca 1990 roku o

5l. 1' Zmiana stalutu dokonywrnaj€stw drodze uchwał} Rady Gmny
2' Zniany wchodŻą \! Życie po upł!Ąvie 14 dni od og]oszcnia w Dzlenniku UtzędolflTl Wojewódżtlx

s

s 52. statut ni ejszy r"vchodzr
Woje!ńdŻwa Podkarpaokicgo

w Źycie po

upl-\'wje 14 dDi

od ogłosz.nia s,DżennŃu Urzędolłlm
PF ZLiV( N]NTCZ,\(]Y

lle!ę,głęiny
]anusz Cicśla

sPIs TREśCI
DZIAL:

I

PosTANowlEN1A oGÓLNE
DZ]}Ł: II

oRGAN]ZACJA l1'RYB PRĄCY R ĄDY GMINY

DZLĄL: IIl
WÓJT JAKo oRcAN WYKoNAwcZY GMINY
DZLĄŁ: ]V

GosPoDARKĄ FINANsowA GMINY

DZLĄL V
ZASADY JAwNoŚc] DZiALANIA GMiNY

ZĄŁĄCZNIK Nr

1

MAPA GMINY

zAŁĄczNIK

Nr 2

1' Piecz* okrągła o średnicy ]6 mnl z Godląn Panst'va \ł środku i napisem w otokul
w Czamej".

''R.1da Gm]ny

2 ' Pięczęć okągła o średnicy 36 mm z Godłęm Panstwa w środku i napisen w otoku: ''Wójt Gminy

3' Pieczęć okągła o średnicy36

mm z Godłem Państiva w środku i naplsem iv otoku:

czanu"

'lurąd Gminy Czrrna''.

4. Pieczęó okągla o srędnicy 36 mm z Godlem Parislwa w środku i napisem w otoku: ''Uząd stjnu
cywitnego w Cz2m€j".

PRZEWODNICZACY

RJ/' cĘ'jni
(

) ełv!

Janusz

cłśIo

ZĄŁĄcZNlK Nr

3

RACULAMIN
RADY GMINY W CZARNEJ
RoZDZIAŁI: PoSTANowIENLĄ oGÓLNE
{

1.

Regulamin .]esl irrt€gralną cŻęściąshtutu Gmjn\' i okrcśla organiŻację oraŻ 7asady dŻiałania R.dy
a w szczególności sposób obmdowania na scsjach i podejmowania uchwal

Gmily w czamęj'

$ 2. 1. Rad.r Gmlny jęsl organęm strnowiąc}n i konrolnym wspólnoly samorządowcj'

2'w

sldad Rady Gminy czana wchod7i 15 radn}ch' klórł obradują rra sesjaclr oraz uczęsuricą
ll posiedzęniach komisji slał}ch i doraźnych'
3. Rada Gn nY w}'bięra zę swęgo grona Pżewodniczącego i dwóch wicępżelłodniczących'
$ 3. l' sposób Żwol]wania I scsji RaĄ' jej pżebieg. pnlu,a i obowiązkj radnego oraz ochronę pm}vną
radnego okJeśla usta\ła z dnia 8 marca 1990 roku o sanrolądzie gminnym'
2' oboIiązkiem każdego radnego j€st przestr7e8anie pżfpisórv znpobicgających Żjałiskom korupc]jnym'
zawarych w pŹ-Ywołanej uslalrie o samorądzie gniflrym ordz ilnycll przepisach praxa.

RozDZLĄŁn Sf,SJE
PodrozdŻiał

1.

Zasady ogólnc

sl'Rada Gmin} obnduj€ lra sesjach i roŻslrł8a w drod/c uchwal wszystkię sprdsf
$ /ilrerre d/ldldni:,leJ o ile uslH$) e slrno{r{ urac/eJ

pozostd]ące

s 5. Rada GruIy odby\ła srYoję sesję Żwyczajnę w liczbie nięzĘdnej dla \łfkonywarua wła$ych
i po\łlerzon]ch za dan, jednak nie Źadziej nź Ia7 na kł'arlał.
E 6.

Rada

Gmilł uchwala

plany' w których w sŻcŻe8ólności okręślapodsta$'owę tenury obrad sesji'

prŻęwidŻianę sposoby ich ręaliŻacJi' waznięjsŻc z2dania dla wólta Gminy i Komisji Rndy.

s 7. l. Rada Gminy moŹe odbywać sesje nadzw]'czajne. z$,ol}\łane pzez prŻcwodnic7łccgo Rady Gminy.
ustailo}rego składu Rady cminy. pośwlęconesprc\\om
szczególnie uzaŚ]]dnionym i $ymagając)'m nat'vchmiaslowego roŻstrzygnięcia
2' W pr7łpadku wska7-źuryn lł ustępię l przen'odnic74cy rvinien 7wolaó sesję $'terminie 7 dni' iicząc od
da$ złożenia lr,niosku'
3 PŹe\łodlricąry Rnd}'na w osek podmrotów rł],mi€ onych w ust ]' moźc Żwołać rółnieŻ lzw' sesje
ulocłste' organizowane dla nadańa szczególnie uroc4slego chamtleru obchodom świąli rocznic \łaaych
,/ pun]'lu sid,/enie hj(lonl plńslso$ości polsljeJ
4' w czasię odbywania ses.ji' o którr.-ch mowa
st. 2' dopuszczalne Jest pominięcic rv porŻądku obrad
proceduralnych
niektórych €l€mentów
wpro$adzenie el€menlów urocŹys|ych ($'Ęczenie odznaczeń'
uchwaleńe rezolucji, Bdanie honororvego obywatelstwa i t'p')

na !v osek Wójta Gminy lub co na.jmnieJ

l/l

w

i

$8.l

obowiąZkjcm Pźęlvodniczącęgo Rad} j€st

orgdnizoxanie pracy

Rad'v'.

ominy. jal( równiez

prolvadzcnic.icj obrad
2' Zadania i obo\Yiązki Przewodnicącęgo Rady' okrcśta.ją prŻepisy prawa' posłrno\łLenia statulu Gminy
Żlpisv
nirJe]\/eso Regrl]anljnu
olJ/
3' wiceprzewod icz'1cy Rady udzictają PrzełodnicŻącęmu pomocy 11' realizłc.ji jego zadń i obo\'iązkóI'
poprŻe7 $fkonYwanie c4'nności przez niego określonych omz 7astępowanię Prz€wodniczącego'

'

Podro'dŻial

2.

C7łnnościplzJgoto$awcze

s 9. Przewodniczący Rady. 1ub upowaŻniony prŻez nicgo jęden z drvóch Wiceprzewodnic7ących, usula
porządek obrad' miejsce i godzinę rozpocŻęcia sesji w porozumienlu z wójtem cniny'

$ 10. t' o sęsji po\yiadan a się mdnych najpóźniej na 7 dni pżcd LlslalonYm termincm obrad Ifsylając
Żawiadon €nia Załicąące informacje o mieJscu i czasie rozpoczęcia sesji' po'łdku obraą projcklach LEh$al

oraz niezbędnę malcriaty związale Ż pż-cdmiolęm s€sji
2 Termin rvskazanY w ustępie l nie oboiviązuje w razie zwoiyrvada s€sji nadŻu,]czajnej'
]. W razie niedotrz}mania tcrminu' o którym morła w ustępie l' Rada Gminy nloŹe podjąć uch}łalę
o odroczeniu sesji i rrfznaczłć no!r]' termin.jej odb)cia - lniosek o odroczcnic scsji może być zgtoszonv lylko

'

na począlłu obrad'

s 11. Pżewodlricząc,v_ Rady powiadamia o sęsji oprócz radn}rlr gnrinnYcfi. laloe soll]so$ ll \\ mrarę
potrzeby poslów z tercnu ilojex'ódzh.a, radnych po!łiato\łfcfi jal równięż przedstawicieli innych organó\y
administracji pub]icznej i jednostęk spo]ecŻno - za$odorrlclr.
PodrozdŻial3. sposób obradorrania na sesjach
$ 12. l' sesj€ Rad} Gminy są j:ltvn€, co oŻnac7ł, Że PEewodnicącr- t{ady podlc do publicznej
wiadomości infornr.lcję o terminie, miejscu i pŻedmiocie obrad: infomacje poslzsze poda.]e slę co rcJn!1lc| ne
3 dni przed sęsją w lormie obrvieszczeń łlrvięsan}ch plzed budvnkiem UrŻędu Gnriny o.az w sposób
,/syc/rjo$l nr lererue pos.]Llegolnrch solc(ls
2' PoMdlo jawnośćsesji oznacza, żę podczas obrad lra sali moŻę b}ć obęcna publiclnosc z:Unlu-lącJ
nJznacŻone w tym celu rnięjsca'

s

na lvlllosek Prze\odniczącego Rad'v' wiceprzervodniczącęgo albo co najnniej

13. Rada Grniny

1/rl

sesji moŻc poslanowić, iż Żc łŻględu na waaly interes spoleczny lub Żasady współŻłcie
spo]ecznego, cała sesja lub obrad} nad poszczególnrmi punklami poządl.u dzjennego odbędą się pr4'dPrviach

mdnych obecn'vch

tLą

zanrkniętych.

s 14. l' R.ld Gniny obradujc i pode]muj€

Rady ( quonnn).

uch\raly rv obccności co Mjnrniej po]o\ły slawołcgo składu

2' R.?dny nie nożę brać udŻiału w głosoNaniu w Rad7ie,.je7eii dot}czy onojego iŃeresu prawnęgo'
!j 15. l. sesja odb]$,a się co do zasady na.jednynr posicdze u' jednakż€ lM wlliosek co najmniej 1/4
ogólnej liczby radnych, Rada po pŻegłosowaniu moż€ poslanowić o kontynuowaniu obrad w innym termirrie, na

naslcpnlm po.red,Teruu

.

2 P'zen!"

reJ

)fieJ \c!i

pondędzy posi€dze ani nic może byó dluższa nźJęden dzień i moŻę nasląlić w szczcgólności
ze $zględu na niemoŻnośćrozpalrz€nia całościspraw porŻ:1dku obrad na jednym posiędzęniu' uŻas]rdnlonc
poszerzęnie porz.ldku' polrzebę opracowania dod.]rlkowl'ch mnteriałów' duŹą licżę dyskutanló\ł lub illne
prŻeszkody uniemoŻliwiające Radzie rłłaściweobradowanie bądŻ rozst'Ygnięcię spr,rw'
3. Pzewodnicący R.tdy poslanarria o przerwarriu posięŁenia w pr'jĘadku strvieldzenia brak] quonm
\v lĘłcie obfad, Yfznacz1jąc nor'a terminjęgo zwołafua'
4' Fałt pżenl'ania posiedzenia onŹ nazwiska i imiona mdnych, kóI4' z pżł'czyn niąBpmu,iedlnvionvch
opuściliobrady. co spo$odolvało brał quorunr, od[otowTje się rv prolokole'
5'Z radnymi' których okJeśla ustęp 4' Pżes'odnicącY Radv przepro]ładza rozno$) w}J.]slu. ące'
o r1nioskach łfnika.jącJch z lYch rozmów informując Radę Cminy.
ó' Radni polwierdzają swą obecnoŚć na sęsji podpisęm na li$ic obecności przcd rozpoczęclcnl sesll

.

\\ \

.

$ 16' 1 ses]ę otwiela i obrady pro$adŹi PrŻęwodnic74c] Rady Gminy' a w razie .jego nieobecności
/na!/on] plle/ nlego \\ l.epI/etłodnlc,/ący
2. PrŻewodnicący Rady może powierz}ć proł"dŻenie obmd Wiceprzcuodnicząccnu'

s 17' 1' otwarcie s€sji następuje po Bfpo\łiedzeniu przez Prz e!łodniczącego Rady. elvenluałri€
upoliaźxrioncgo przez njego jednego z wiceprzęwodnicących (I'1óży z!ł?ni q w dalsz.ej części Podrozdzialu 3:
e\łodniczącym obrad'), formuły: ,,otwieram '''' ''' '' (numer sesji) s€sję Rady Gminy !ł czam€j".
',prz
2 Po orwdrciu sesji przewodnicz4cy obrad. na podsta$'ie przedlożonej n1ll lislY obecności. slwierdza
r5tnienre quorurn IrbJeSo

'

3w

brdl

prz}'padku bral(u quorum prz€wodniczącJ

obrad łfznac7a noria tcrmin scsji i 7anyk1 obradv

s 18. l. Po slwierdŻeniu osiqgnięcia prŻcz Radę quofum przc$'odniczącY obrad odczytujc porządek obrad'
2. Rada Gminy moŹe $p.owadzić zmbny w porządku obrad bezwzględną większościąg]osó\Y

starło\r ego sk]adu RadJ"'

$19. l' Prz€wodniczący

obrad prowadzj obrad} wcdlug uchwalonego porządłu. pr4 czym w

uzasadnionych plz-iladkach' za zgod.? radnych, moŻe dokon-vneć znidn w kolcjności realizacji poszczcgóln}ch

jego punktóll,'
2' PŹervodnicącY obrad udzjęIa głosu wędług kolcjności zgloszęń, lecz w u7asadnionych pz}?adkach
nroże udżelić głosu poŻa kolejnością
]' Cza s tnvania w}slą)icnia rv dyskusji nie polvilien przekraczać 6 minut. a poMórne Zabranic glosu tej
samej sprawię ] minut' tv uzasadnionych prŻ.ipadkach przcu,odnicąc} obnd lnoż€ skrócić lub p.zed]rL]-ć czas

ł

\!}'stą)ięnia'
4' Pżewodnicący obrad udzicla głosu poza koleinościąradnym. c]rcąc]' zgloslć \ł'nloski w chamkterze
fornx nym, k1órych przednioten mogą być w szczcgólności spra$].:

_
'
_
_
_
'
_
_
-

st\łierdz€niaquorum'

dokonania zmiany w porŻądku obrad' w Ą]m znially kolęjności lęgo punków'
odroczenia sesji,

zarządzę^j'a prze^\,
pżeru€niaposi€dz€

a,

Żgłoszcńa autopopravek do pro.ięklu ucl$':ll-vl lub u.,|cofanię projektu.
wprowadzenia tajności obrad'

kontvn owania obrad nlnastępn)'n posiędŻeniu'
zarnlnięcia listf nrórłcórł
wyraŻenia opinii pżeŻ mdcę pn$,nego plzed pz]:stąpięnięm do głoso}yanta'
odęslania projcklu rlch\łah do komisji

'
zakończęnia dyskusji i przysląpienia do glosolłania,
przęproład7enia glosorłanra imi€nnęgo,
ponownego przelicząria głosów'
ogmnjczenie czasu iłr_stąpi€ a dyskulantó}y.
lajnego głosowania'
5. Przęwodniczącl obrad poddaje
osęk o chafałlcr7c formźLlnym pod głosowanie. a Rada dęcydu]ę
o przyjęciu }vniosku zqakłą $iększościągłosów $' gloso\r,aniu jalvnyn'

\ł

s 20. 1' Przewodniczący obrad

czulł" nad sprawnym przębięgien i zachowaniorn porądku obrad. może

czynić Uwagi doBczącę prŻcslrŻcgania fomry i

2 Przewod[iczlcy obrad

cŻa

tnłania \'ysląpień.

moŻe nalazać opLlszczenie sa1i obrad. przez osob]- spoza Rndv' które słoim
zachowanięm lub \łf st@ieniemi zaklócrią porŻądck obrad uchvbiając poiładzc scs.Ji.
3. w przypadku slłicrd7cnią Że ladny w n],slą)ieniu odbicga od prŻędmiolu obrad bądź pLzekncza
przeznaczony dla niego cŻas' pżcrvodniczący obrad pr4\łołujęgo
r7eczy
''do
4. Po dsrułrotnym pryłołaniu
lzecz\,'', prŻ€lvodnicŻąc] obrad moŻ€ pozbawić radncgo głosu'
''do
5' w prz'lpadku, gdy forma lub treść$ystąpienia albo zachowanie radnego w sposób ocŻy}yisty zakłóą]rją
porządek obrad bądź nan6zają po\ł2gę sesji, Przę$'odniczący Rady prrywoluJę radnęgo .'do porządhr". ajęśli
pr4,rvolenie nie odnioslo skutku' odbięra mu 8łos' polccając odnolo}ł2nie tego laklu rY protokole sesjl'
ó' Postanowi€nia ust' 1 oĘr 3 - 5 slosuje się odpowiednio do osób spoza Rłdy, które biorą udid,l w sęsji

s 21. Przewodnicący obrad może zad€cydorvać o prąvjęciu do protokot[ s€sji $fsą)ienia lub
oświadczenia radnego ni€ $T,g]oszonęgo bezpośrednio rv tmkcie obrad. o czyn oboiviązany jest po!łiadonrió
Radę.

$ 22. Przewodnicący obrad może udzielić głosu osobom spośród publiczności. po uprzędnim łarażeniu
przez te osoby takiej chęci i podeniu pŹedrniotu spraw-v, r1 k1óręj za icrzają się łf'porłiedzlęć'

!ł]czerpaniu porz4dku obrad przervod cąq obrad końcł sesję' $)_powiada.jąc formułę
(nun€r sesji) ses]ę Rady Gmilł' w czaneJ"
'Żam}'kam '...
2' czas od ot\lr'arcia scsji az do jej załońcrcnia u7-rl:r.]e się 7a czas trłania sesji Rady
$23.

l'Po

3' Postano\ł,ienie ustępu

l

doq,cz}' równięż sęs]i. ]'1óra ob]ęla więcej niŻjedno posiedzenie'

wannki organizacyjne niezbędne dla pnwidlowej pracr_ Rad}'GnrinY na ses]i' dotyczące zwlaszcza
obrad. b€zpi€czeństwa
radrrych i innych osób ucŻcslnicących w s€sji' a 1ałŹe porŻądku po jej
za-kończeniu' zapewnia Wójt dzałając w {Yn 7akJesie
porozun eniu z pże$,odnicąc]nr obrad
$ 2.l.

mi€jsca

'ł

ł 25.t' obslugę biurorvą sesji spras{rje pracownik Urzędu Gniny do spra\ł obsługi Rady w uzgod[ieŃu
z P,7e$odnic/rqm R1d)

'

2. Pracownik, o klórym mo\1a w uslępie

l

podlega !v spmwach ner]torycznych

Prze'vod cącemu Rady

$ 26. l. Pracown ( do spraw obsługi RaĄ z kazdęj sęsji sporząd'za prolokól. sano\iący urzędow]' zapis
pr7cblcgu obrrd l pode]lnowan}cll lolsb'^ gnięć
2. Do protokołu nalez}_ dołączłćlisĘ obęcnościradnych i zaproszonych osób spoza Rady oraz podjęte
pr7fz Radę uchwały'

'

3' Prolokoł \ł,inien być udostępnionY do wg]ądu w sicdzibie Ulzędu Gminy.

podrozdziat,1. UchwalJ

l

spraw'!, będące przedmioten obred n1 sesji' Rnda Gminy rozsEŻJ-ga w formie
$ 27.
2. Uchrvalą Rady jest kżdy ałt woli wl'rażon'v-. przez Radę na sesji, klóry w)'wołuj€

sposób bezpośrędni lub pośrcdni'
3. Uchwał mają postać odrębnych dokumentóiv' z
mogą b}ć odnoto\łane $'protokolę sęs.ii.
$ 28. Uch}vał-v

uchwał o charałIcże procedunlnym, które

skład RadJ Gminy, ch}ba ze inny

gminnym bądź innc usta\,!y

samoŻądzi€

ok€ślonę skulłi ł

v obecnościco
prŻelvidują przcpis\ usta\vl o

podejmowane są zwakłą rviększościąglosów. $' g]oso$,aniu Jawnvm,

najmnięj połolly ustarvo\rego

'

Ęjątki€n

uclił2i'

Ęó

s 29. 1' hicjat'Y$ę uchrrałodawcŻą posiadają:

]) Wójlominy'

2) komisje Rad],
3) co najmniej 5 radnych.

2 Z inspiracją ukonania inicJatyw]' uchwalodawczcj w okrcślonej spfawic' w stosunku do podmiotów
\v ustępi€ 1, mogą wyslępo}već orgadzŹcJe społeczne i zas,odowe dŻiala.jące na terenie Gnilw,
'lskazanych
a tałżemeszłanry w drodz€ postulaóiv zgłaszan}'ch na spo&aniach Z radn}mi oraŻ m Zcbraniach rvięjskich
A

J0. l' Podmiot posiadający inicjalyNę uchwalodarrczą prŻędklada swoje wnioski lub projekty uchwal

\vraz z uzasadnicnicnr wójtowi Gminy'

2 Wnioski o podjęcie uchwały lub przygotowanę projckly uchwał wó]t przedstawia Radze Gnriry'
3. wójt Gminy nie n1oŹc uchylić się od prŻedstawięnia Radzie wniosku Ż8łoszonego pŻez podmiot

posiadający inicjat}wę uchlraloda czą'

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

s 31. Uchwała Rady Gniny porrinrra 7'rwierać:

Muł. numęr i dalę.

pods(3!rę prawną

postanowi€niamer}loĄcŻne'

!v nria]ę potrŻęby określęnie łódla

sfiMnsowania realizacji ucfiwaly'
ok]eślenieorganu odpołiedŻialncgo za lr]'konanie uchwaly i zlozęnie sprarłozdania pojęj w'vkonaniu.
lemin lłejściaw zycię uchwał] i cwentualnie czas jej obolviązywania,
pŹepis-v prz€jścioNe i derogactjnc'

32. l Uclrwaly Rady Gminy podpisuje Pżervodnicący Radr'Gmin}_ lub Wiceprzeuodniczący.
obmdon przeNodniczył,

któł

2' oryginał uchrYał e}yidenc.jonuje i przeclrotlu.le wraz z protokolami sesji pramwni-k d/s obslugi Rady'

Podrozdzia| 5. Sposób glosowani!
$ 33. Rada Gmlny stosotvnie do plzepisów ustanf o samorąduje gninnym oraz poslanorvlęń stafutu,
pod€Jmuję uchwaly w glosowaniu jarvnynr lub tajnym, ztryktą beŻ$zględną lub kwalifikotl"ną większością
głosów, pr4' obecnościco najmnięj połowy t6tawoNego skladu Rłd], Gminy'

l

s34. W prłpadku 7gosŻenia popra\ł€k do projektu uch\łeb \r poslaci uzupehdeń. skeśleń' zmian
brzmienia treści, porądku prŻepisów - ich lręśćmusi być dokładnie sprecyzoy?n1 wraŻ z ustalcnicnr micjsca lc.j
poprawki w ploj€kcie uclrrvaly'

2 zeloszone popmq'ki podda\łane są pod głosow3nie, w kolejnościod wt osków nąbardziej

odbiegających od projektu wóJta Gnriny'
3. Projekluchtłał} Ż wniesionvmi do nię.j poprawkami poddat\ any.jęst w calości pod glosotr anie

'

35' l. W głosorvaniu jawnym radni głosują pżcŻ podniesięnic ręki
u7nźljc się le' kló.e oddano ''7ł", "prlecirv" oraz "Nstr4,mujące się"'
3. w głosowaniu tajnym ladni głos{ą prŻy pomocy karl opatrŻonych pieczęcią Rldy GmiIy w sposób
$

2 Za głosy ważnie oddanc

zgodny z regulaminem ustalonym przez Radę'

s36. l' Glosotl,anie

ł

h]bie ja}rnym przeprorładza P'e\łodnicący Rid} Gminy

wiceprŻ€wodniczących'
2' ołoso\łanie lr tr}'bie tajn}m prz€prorładza

prł pomoc}'

powołana na sesji spośród radnych Komisja skrxtacyjna'

która przędsta'$ia prolekt regulaminu głosorvanirr_ pżepro\ładzaglosowanie a następ e sporŻądza protokól
z trytonania lych czynności'
gtosótl' x,ażrych
przewaŹając_ych
s 37. l. Przęz 7$!'klą większośćgłosó}v rozumię się
''za''
'riększość
M]nxriej ojeden glos liczbę glosóN oddanych
żc
gtosów
tym'
się,.nic uwzględlra się

''rvsll4muję

',przeci$'_'Ż

p.7y ustalani[ wyniku głosorvania.

2' BęŻwzględną większością głosórv oznacŻa co na.jnniej o jcden rvażny glos \łięcej oddan}
od suny
'.Ża".
pozostalych głosórł, tj. przęci'łnych i rvstrŻ1,nuiącvch się.
3. Bęzwzględna }yiększość głosów uslaworvego składu Rady oznacza liczbę calkot\ilą glosów oddan)'ch
pżeważającą pcłowę uslawowęgo skłndu Rad]' a za]rzen tej po]owię najbliŹsą.
'.za", :l.
Kwalifikowana więks7.ść głosó}v. jesl to co najnnięj ]/5 glosó}v
ustau,owego skladu RŹdy Gn n'v-..

''4''

Podrozdzial6. sposób powołJwania prz€z Radę Gmin)
Prz€wodniczącego

i

wiceprzcwodniczącJch RadJ orrz prze}rodniczących komisji.

s38. t'Na pięrlvs'q scs.ji po $yborach Rada Gmjn] w]'biera w giosolłaniu laln}n' bcz}łzględną
większościąglosów PrŻcwodniczącego Rady i Wiccprzcrvodniczących Rady N liczbie dwóc\ w obccności co
najnrniej połowy uslarvotr€go skład[ Rady Gmlny
2' Na pieĄłszej ses.ji dokonu]e się równicż u,yboru przervodnicząc.Jch komisji slatvch' w g]osowaniu

jaiłlryn, zwyk]ą więksŻościągłosów'

$39. l' Przex,odlicząc€go Rady Gminy ił}biera się spośród ndnych z dowoln€J iiczby kandyd.1lól
l n)Lll u.,,e'tu.,,a.)ch $ sesji
2. w prŻpadku' 8dy ż.aden z kandydatórv na przewodnicŻąccgo nic uŻyska lł pienszej turze wyboró*

7gloś/on}Ch pl,e,.

r'Tmaganej większości glosów, głosoil'anie porvtarŻa się aż do sku&u'
3' wiceprzęwodnicŻących Rad}'rłT,biera się odrębnie W myślŻasad usta]onych rr ustępach

:l PŹęwodnic7ac]ch kon sji

stary_ch

łlbiera się

prz elvodnicącego i wicęprŻcwodnicących RadJ Gmin} '

1

i 2.

odrębnie spośród radnych nie pęiniących funkcji

5. wybór na stanowiskach, o k1órych mo$a w ustępach 1, 3 i,l Rada Gminy slwierdza drogą uch\łaly'
odrębnie dla rłfbonl] Prz ewodnicącego' wiceprzeil'odniczących oraŻ prŻ€wodnicących komisJi
s 40. 1' Rada Gminy moŻe dokony$,ać w loku kadencji, }y lrybie określonym w $ 38 Uslępie l, zmian na
stanowiskach PŻ e\ł oc]nicącęgo i wicęprzewodnicząq ch RadY
2' Z wnioskiem w tej sprawie musi rrfs1ąrić co najnrniej 5 radllych'
3' Rrda Gminy nloŹe odwolać prŻcwodnicąc],_ch komisji Rndy' rr trybie określonym rł s 38 ustępię 2

.

z zaslzeżeniem, żę z wnioskiąn rv lei sprawie mogą ufsląpić komisję RŹdr'
lra.lmniej 5.

4 W pż}padku złożeńa rcrygnacji przez

Gmin'v-.

oraz radni

radnego zajmującego jcdno ze slnnolYisk

$ licŻbie co

!łfnieniorych w

ustępach i 3' Rada Gfiuny decyduje o przyjęciu rerygnlcji w glosowanrujawnvm' z\łykłą większością g]osórv'
5' spra\łf związanę Z rllborcm i znianalri rra stalorliskach wYnięniontch rv uslępach 1 i ] stanorvią
odĘbny punkt porądku obrad sesji'
1

Podrozdzirl7. zasady i sposób dzialania komisji sta]ych RadI Gniny

l)

s 41. Rada Gminy powołujc następujące Komisj€

Konisję Relviz]jną

sla]e:

2) Komlslę Rolnlcl$/' Lesru.l$'i' cospodJliTelcfun!' H3nd]U lo.lUon} SrMo$lstJ'
3) Konis]ę Kultuł, oś}vial'a'Turystki. Sponu i Mlodziezy'

.ll

Koml\je ochronl Zdro\\lil i oplęU spolęc,/ncJ'
5) Konisję Finansót i Bndżehl

s a2. 1' Konisje powo]y\łane są przez Radę Cminy'
2' Rad2 Gmin'Y na wniosek Prze!łodnicąc]ch Komisji Żalwięrdą1 w odrębn€j uchwalę ich s]dad osobo$'y'
3' Zaslępcę Przesodniczącego. a w Komisji Rerviz}jnej rós,nież sekr€taJza. komisje wlbicrrją ze s\Vcgo

składu'
4' Radny moŹe być członkiem nie więcej niŹ dwóch komjsji stałych RaĄ.
5. W posiędzęniach Kon sji mogą uczęsmiczyć rafui nie będąryje] członkani' Mogą Zabicmć głos w
dyskusji oraz składać rvnioski beŻ prawa ud7jału r{ głosowaniu i pobiemnia dlet
s 43. Do ŹłJesu duiałania komisji stabch Rady Gmin'Y na]cz}
l. Komisja Re\łiz'vjna:

i

szczególowe zasadv i lryb dzialania Komisji Ręwi7ll'nej okeślaza]ąc7Jtjk Nr 4 do stafutu Glilrnv'
2' Komisja Rolnictva' Lęśnictu,a' Gospodarki Telellarni' Ifundlu i ochJony Środorviska:
1) ptŻ€8lądanię i analizoł2nie stanu gospodalki I,odno-ścickołej i gospodalki odpadani
2) prŻęglądanie i analizo\łanię Ńładu komunikac}jne8o i inlTastruktury 1eclniczne]
3) opiniowafue strntegii rozrłoju 8ospochrczęgo gminy oraz zagospodaroNania prŻęsl'ennego terenórv

i

4)

prŻęglądanie

l)

ocena flurkcjonołania placówek ośrl,ialyj łfchorYalrra przedszkolnęgo
pl2ców€k kultury oraz dzlai 'i lla rŻecz roŻło.ju i promocji kultul'1'
dokonywanię ocęn stanu bezpicczeńst$,a na lęręnię 8miny

ulizowanie slanu tl:rndlu i uslu8 orrrz maiej pŻedsiębiorczości

5) propago$,anie systęmów \łspierania i Ioz'loju rolnichl'a
6) wspólpraca z insqtcjami i orgnnizacjami dzjałającyn na rŻecu rolniclrra
7) occna pŻvgotorYania gmin] do prorvadzenia alc]i ralo\rnicłch i likNidacji skulkó\y klęsk łwioło\ł}ctl
3' Komisja Kultuł'' oślvlaty' Turysl}'ki' sponu i ModzieŻy:

2) occna funkcjonowania

])

4) pŹeglądanie

i

a& izo}łanic funłcjonorrania pomocy społecznej onz dzinłnń na Eecz ograllcze a

6) przeglądanie

i

analizowanie slŹnu spollu

alkoholizmu i j€go skulków
5) ocena funk.Jono$arua slremu o\hron) /drowrr
rekreacyjnej.

i

rcfueacJi oraz dŻalan

tu rzecz

roŻwoju

bal}

sporlorro_

.l' Kornj.jd oclfon\' ,/oro\ł la l oplc(l spolelaeJ

1) Ocena fiulkcjonowania systemu ochrony zdrorvia,

2) Pżegląd.tię i źmalizo$anię fun}cjonowania pomoc} spoleczncj'
3) Alralizowanie dzialdn podejmowanych nn rŻecz ogrdnicz€nia alkoholiŻmu ijcgo skutków
4) ocena w]'korz}sta a środkórv na profilaktlkę przeci\łalkoholową
5l Dokony$'lnle JJll,^ nanu sponu i rękJci(jl '
5. Komisja Finansów i BudŻetu]

l) opiniowani€ prqeklu

budżctu Gminy'

2) opiniorvanie spnwozdań z \łTkonania budż€fu gn

rry.

3) Amllzowanię prarridlolvości prowadzonej gospodarki finanso\łcj Gminy
4) opiniowanie uchrvał Radr dotycącvch gospodark finansolvej gnriry olaz pŹ€dsta!łianie
rv tym

Wnioskólv

zaloesie.

6' Komisjc nic są x4aściwe w spm!łach indYrvidualnYch z załresu administrac]ipublica]€j'
s 4ł. l' Pracami Komis-li kęrują ich Prze\łodniczący lub Zastępcy'
2' Pżewodnicący Komisji prŻedklada.ją do dtceptacji Radzie rocŻne plany prac}

reahzacji.
3

'

PźęwodnicącY Komisji

porŻądck obrad'

aw

onz spmwozdania z ich

nzie jęgo nicobęcności zastępca, ztrołujc posiedzenia Komisji oraz ustala

4' Posiędzcnia Konisji są Ja\łne' Zawiadomienię o dacię posicdzenia ŻarnięsŻc/n się na tablic'Y og]oszeń
Urzędu Gminy najpóźniej na 3 dni prz€d daąjcj posicdzenia'
5 Posiedzenia Komisji odby\łają się nie żadzic.j niŻ raz na kwańal'
6' Komisje mogą $)-.laniać podkomisj€ i zespo]y oraŻ odblwać \yspólne posiedze a
7. wspólnc posicdzcnia Komisji zwotuję PrzewodnicącY Rady Iub upo$ażnionv wicęprzęwodnic?. ąc]"
i $Yznacn plowadzącęgo obrady spośrod przervodnicąU'v-ch Komisji
8 Konusj,r \qra/J s$ojc srino$islo $ Iorme opin
9 Komisja moŹe zając stano\łisko w spra$ach objętych swoim zlk]esem działania r! formie \łnioskll'
10. W prr-vpadku bral'.u jednomyślnościopinia i $,niosck pod]cgają głosowaniu'
11' opinra i \łnrosek Komisji nię

wi€e

R.?dy

l2' opinię i wnioski Komisji podpisuje Przewodniczłcy

Ko

isji

13' Radny nie moŻe brać udziału ił glosoIaniu rł Komisji' jeŻęli do1Yczy onojego inleręsu pralrnęgo.

RoZDZIAŁ
$

III: Postalowienia końcowe.

45. 1 Niniejsą regula inJcst załącŻnikiem Nr:] do sotutu Gminv czarna

2 Zmial]'i uzupelnienia regulamilu R?da Gminy Czrma dokonuje lv trybie pŹewidzianym dla znriaD
Slalulu.

.

3' Przestrzeganie posl2nowień niniejszego reguiaminu zape9niaJą Przewodnicący R.ld}' omz
komisji statutotl.ych.

prz€Nodniczącv

PRZ IlI\ IJD]\'ICZACY
'

tsł,t'JJfilni

ZAŁĄczNIK Nr 'l
REGULAMIN
w sPRAWIE ZASAD I sPosoBL] DZlAł'ANlA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY CMINY CZARNA

RoZDZlAł, l: oRcANIZACJA KoMIsJI REWIZYJNaJ

sl
l' Koni1ja lelviz}'jna. zwana rv dal9Żcj częścininiejSzego za]ącznika stanoWiącego integralna. częśćStatLltLl
Gniny Konisją sklada sję z Plzelvodniczącego Komisli.]cgo ZasLępcy ol1]z z poŻosra]ych cztonków. w sposób

okleślonyuchwalą Rady Gn]iny
. 2 Prze\łodniczącego Komisji wybieB w drodze uch\łaly Rada Gniny'
' j' Zastępcę Prze'vodnjczącego Komisji u'bieta Komisja RewiŻ)'jna na wlriosck

je]

PlŻewodnicŻąccgo'

s2

'

]' Pzewodnjcząc} KomiS]i organizuje.iei ptacę j kielUie nią oraz plou,adzj oblady
2' W przypadku nieobecności Przelvodniczącego lub Iienrożnościdziałania.jcgo obowiązki \ł)konLlj€

Zaslepca Przewodnicz.pego.

s3
l' KaŻdy członek Komisji podlcga wyłączeniu od udzialu

w

jej pracach $'sprawacb' w klórych moŻe

potl dL |jode]lżlenle o le9o.l'onnlc/o\i lljL ;l lere.u$ljo\ i'
' 2 w pE}padku wyiączenja Żastępc) Przewodn iczącego lu b cz]onka

Konl

isj i

decyd uie pisenr n

€ .ie

]

PŹervodnicząc!. o w)_lącŻenN Ptzcwodniczącego decydujc Rada Gminy'
' ]' WyłącŻon)'cŻlonel( Konrisii nroże pisenrnje odvotać się od dec)'Żii o wy]ączeniu do Rad) M tllnri|je
7 dni licząc od daI} oilzynlania pislna o wy]ączeniU' |alomiaś Pż€$'odniczący Komisji W t)nr 5J l \ln €rm ric
rnoze zwlócić Sie do Rady o ponowne ptzeanalizowanie iej postatowienia o w}łączeniu przeu'odniczącego z

RoZDZIAŁ

III

ZADANlA I ZAKREs KoNTRoLI
s.r

l' Komisja Re\!iz'na jest stalyln olganeln kontrolllrm Rady cn]jn}. spclnia rólvniez ti]nkcję opinoda$'czą
otaz inic]uiącą w celu zbielanie ibadanie intbl1nacji siuŹących Rad7ie Gmin} dla stalego podnos7enia jal(ości]ei
2' Komisja kontloluje dzialalność Wó]ta Grniny. gminn)'ch iednost€k
ponlocoiczych Gminy pod wzs]ędem :
l) legalności.

2)
j)

organizac}'jn)ch

i

jednostel(

soSpodarności'
rzetelności

otaz 7godnościdoku enracji Ze sIanem faktycznym'
]. Ponadto do Żadali Konris]i lra]eŹy]
l) opiniowanie \!}1(onalria budŻetu Cnrin)' oraz {nioŚkowanie w sPra\!ie udŻiclenia lub Iie l]d7iĆlci]a
\! splawie absolutorjUm pod]ega zaopinio\aniu ptzeŻ
absolUtd iunr wójtow GDrinyi
'Vnjosek
Regionalną Izbę obrachunko'vą którą to opinię Konisja plŻesy]a \Taz z wnioskien) do lzby nie
póŹniei niŻ do dnia ] l nlatca każdego loku'
]) .ozpally\anie rY.vnikórv kontrolioĘanÓw Gnrjny i gminnychjednosle]( organizacrjnych Óli'Ż

3)

ponlc,cnlczych. prTeprowadzonych przez organy kotrtfolne spoza Gmin)
podejnrowanie niciatyWy tlchlvalodawczej oraz wrraŻanie opjnji B spralvach dotycŻących dzialalności

1)

podeimowanle innych zadali kontrollr)'ch zlecon)ch przez Rada Grr

Gninl,

nr !v

zakresle

r lb

n.rch

wskazan-\,ch w jei uclrwałach'
.1' Komisja bada w szczesólności gospodarkę ijnansową kontrolowanych podmiotów.

budżetU Gminy'

s'

t}'m wrkonanie

ss
]

]

Zakles kontroli obejmuJe Żadania własne Glninr otaz zadaIia powieŹone.

ce]enr konttoii jest srwieldzenie stanu f'aklycznego prŻy uwŻględnieniu kr}Ier U]n 5nrJ!\nosc.

'ro.oodl- ro

L

ą /Jlle'kollloloLL

llli'

1ti.a r ipr"$.

/ ddld

RoZDZIAŁ lII: sPosÓB PRZEPRowADZANIA KoNTRoLI
Nó

l'

2'

'

Komisja działa na podsta\łje rocznego pIa|u prac}.

Konkrctny lermin przeprowadzenia kontrolj Ltstala PrŻe'vodnjczący Komisji

i

powiadanria

z wyprzedŻenienr podmiot. któt} będzie kontlolowany'
l. Konrisja p.acuje na posiedzeniach.
,1. Walunki techniczne kontroli. w tyn ]oka]owe. ZapoBnia k]Ćrowni]t jednostki konffolowanej

o

ninr

5' Przy czynnościach kontrolnych ma p.alvo b}ć obecny przedstawicicl jednostki konlrolo$ine]

s7
Konr jsja PrŻcpto\adŻa nastcPttiące todŻaie konilol j:

l)

kompleksoue

2)

problenrowe obejnrulące s,ybmne zagadnienja lub zagadn]enie

])

_

obejllltl]ące calośćdzialalności konlrolowancgo podniotu lub obszerny zespółjego
Żakrcsle ](onlrc]owanego

'!
podmiolu. stano\łiące niewielki fi agnlenl iego dzialalności'
spftM.dŻające podejmowane dla ustalenia' cŻy wyniki pop.zednicj kontroli zostały uwŻg]ędnione
prle/ .rpr,,edl o !on o u{Jn) poJrnio.

s8

I

W związku z wykonywaną kontrolą Komis]a ma prawo:
lvstępu
l)
do polllieszczeń i innych obiektó\ł iednostek kont.olowanych;
2) \łslądLl do ksiąg. rejeslrów. planów' spralvozdań oraz innych ak! j dokumentów znajdu.jących 5ię
kontlolowanej, zwiąŻanych z jej dzia]alnoŚcią;
j) 'V.iednostce
Żądania od $sz)'Stkich w]aściwych podmiotów iosób ŻloŻenia w|aśnielj i intbnnacii]
4) zabezpieczenia dokulnentów i innych dowodów]
5) powo]ywania bjeglych ekspenów do uczestnict$'a rv pracach kontroln)ch Konrisji'
2 Pncolvnic} kontlolowanej jednostki obowiązani są udzielać czlonkom Komjsjj uStnych lUb pisemIych

lvyjaśnieli dotyczących plZedmiotu kontloli'
j osolry koniolujące podlegają plŻepjsom

o bezpieczelistlvie i higienie pracy oraz ptzepisolt tslaul
zdnial2 strcznia l999roku oochoric inlornacji niejawr)'ch

se
l' czynnoŚci w zakrcsic pżeprolvadzanej kontloli. podqjmo$'ane pr7€Ż cŻlonkÓw Ko|| i\ii ll( LllU':q
nanlszać obowiązując€go w .iednoslce kontrololtanej poLządku pracy. w tr"n kompetcncji organó\!

spllwujących nadzór s]uzboivy'
2 Ż ptŻebiesu kontroli KonrisJa spożądŻa ptotokół. któr} podpisują wszyscy biorący U']7ia] w kontloli
czlonl(owic Komisji oraz kierovnik jednostki kontrolowanel
3' Ptotokół ujmuie lakt)_ shlŻące do ocen}.icdnostki kontrolowanej. uchybienia i niepms'idło\łoś'i,ich
przycz}'ny i skutl(i. osoby odpo'vicdzia lne. j ak równjeż osiąglięcia i przykład) dobrej i żctelnej pmc}''
.ł' Ptotokól ponadto po\inien zalvietać:
l) nazlvę iednostki konffolo\ane]i

2) iniona

])

4)

i lrazlvis](a osób kontlo]ujasych]
okreś]cnie przedmiott] kontroll:

w),korz)slane dowodr-:

5)
6)

ewentualne zastrzeŹenia k ielown jka
'jednoStk i konirolowanej 1ub wyjaśnienie odmowy podplsu.
wykaz zalączników'
5' sporządzoDy proiokó] Komisja przekazu.je Przewodniczącemu Rady, a wyniki swoich dzialań Komisia
przedsrawia Radzie Gminy.

ROZDZIAŁ lv: DZlA'LANIA PoKoNTRoLNE KoMls,lI
s t0
]. Komisja kieruje dojednostek SkontroloM,anych otaz Wójta Gnriny wystąpienia pokontrolne zawierające
uwagi i wnioski w spralvie usunięcia slwieldzonych nieprawidlowości.
2. Kierownicy jednostek. do któtych wystąpienie pokontlolne Zostało skielowane' są zobowjązani
w lvyznaczonym tennilrie zawiadomjć Konisję o sposobie wykorzysonia uwag iwnjosków

!i

rl

W przypadku ujawnienia, w trakcie pEeprowadzanej kontroli. przestępstwa lub wykloczenia Komisja
nieŻwlocztie powiadamia o tym fakcie Wójta Gminy' jak równieŻ może pluekazać sprawę organoJrr st lganla
PRZIWODN ICZACY

l,a)(Gntnt
]onużż Ciesld

