
                                                   UCHWAŁA  NR VI / 39 / 03

                  RADY  GMINY  STRZELCE WIELKIE

                                             z dnia  25 czerwca 2003 roku.

     w sprawie  uchwalenia  statutu  gminy  Strzelce  Wielkie.

         Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie

gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62 , poz. 558 , Nr  113,  poz. 984, Nr 153, poz 1271 i  Nr 214, poz. 1806  /  -  Rada  

Gminy  Strzelce Wielkie  u c h w a l a ,   co  następuje :

         § 1. Uchwala się  Statut Gminy  Strzelce Wielkie w brzmieniu  stanowiącym 

załącznik do uchwały

         § 2. Traci moc uchwała Nr 76/ 96  Rady Gminy  w Strzelcach Wielkich  z dnia 

24 września 1996 roku w sprawie uchwalenia  statutu gminy.

         § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Łódzkiego

i wchodzi w życie  po upływie  14 dni od  dnia ogłoszenia.

Przewodniczący  Rady  Gminy

           Andrzej   Zięba



  Załącznik do uchwały Nr  VI / 39 /03 

                            Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2003 

STATUT    GMINY   STRZELCE  WIELKIE

               R o z d z i a ł   I

           Postanowienia  ogólne 

        § 1. Ilekroć w niniejszym statucie  jest  mowa  o : 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę  Strzelce Wielkie;

2) radzie  - należy przez to rozumieć  Radę Gminy Strzelce Wielkie ;

3) komisji  rady – należy przez to rozumieć  Komisje Rady Gminy  Strzelce Wielkie ;

4) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję   Rewizyjną  Rady  Gminy

Strzelce Wielkie;

5) wójcie – należy przez to rozumieć  Wójta Gminy  Strzelce Wielkie;

6) urzędzie  - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Strzelce Wielkie ;

7) statucie  - należy przez to rozumieć  Statut Gminy Strzelce Wielkie.                                                            

  

         § 2. Gmina jest wspólnotą  samorządową osób  mających  miejsce zamieszkania na jej 

terenie.

        § 3.1. Powierzchnia gminy  wynosi 78 km 2.

   2. Przebieg granicy gminy  odzwierciedla mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do 

statutu.

         § 4. Siedzibą organów gminy jest miejscowość  Strzelce  Wielkie.

         § 5. 1. Gmina posiada herb.

2.Wizerunek i opis herbu stanowi załącznik Nr 2 do statutu.

         § 6. Gmina posiada  osobowość  prawną.



R o z d z i a ł   I I 

                                         Jednostki pomocnicze gminy

          § 7. 1. W gminie utworzonych jest  14 jednostek pomocniczych – sołectw,

których wykaz  stanowi załącznik Nr 3 do statutu.

          2.Granice sołectw oraz organizację i zakres działania określają odrębne

statuty  tych jednostek.

          § 8. 1. O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu  jednostki pomocniczej

rozstrzyga  rada w drodze  uchwały , na wniosek :

1)20 % - mających czynne prawo wyborcze do rady gminy  mieszkańców obszaru,

który ta jednostka  obejmuje lub będzie obejmować,

2) wójta .

      2. Utworzenie sołectwa powinno uwzględniać przede wszystkim uwarunkowania

przestrzenne , komunikacyjne i istniejące więzi społeczne między mieszkańcami.

3.Utworzenie sołectwa musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi,

których tryb i terminy określa  rada  odrębną uchwałą.

4.Projekt granic  sołectwa sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami  jego

utworzenia.

5.Projekt uchwały rady w sprawie utworzenia sołectwa przedkłada wójt gminy

łącznie z uzasadnieniem , mapami  i innymi niezbędnymi  dokumentami.

6.Do łączenia, podziału i znoszenia sołectw stosuje sie odpowiednio postano-

wienia ust. 2 - 5 .

R o z d z i a ł   I I I
                                  
               Cele , zadania gminy, zakres działania oraz zasady ich realizacji
            
           § 9. Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie

warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz do pełnego uczestni-

ctwa obywateli  w życiu wspólnoty.

             § 10. 1.Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu  własnym i na własną

  odpowiedzialność.

2.Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu

  lokalnym , nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.



             § 11. 1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb swoich mieszkańców

  realizuje :

1) zadania własne – określone w ustawie z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie

    gminnym oraz ustawach szczególnych,

2)zadania zlecone – z  zakresu administracji  rządowej wynikające z ustaw 

    szczególnych,

3) zadania powierzone z zakresu administracji rządowej, właściwości województwa

     oraz właściwości powiatu – na podstawie zawartych porozumień,

2.Zadania zlecone i powierzone gmina wykonuje po zapewnieniu środków

  finansowych na ich realizację .

             § 12. 1.Gmina realizuje swoje zadania poprzez działalność :

1) organów własnych ,

2) urzędu,

3) gminnych jednostek organizacyjnych,

4) jednostek pomocniczych ,

5) ochotniczych straży pożarnych,

6) innych podmiotów na podstawie zawartych umów i porozumień.

         2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i ochotniczych straży 

pożarnych  stanowią odpowiednio załączniki Nr 4 i Nr 5 do statutu.

3.Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości gminy

następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego

poprzez :

1) udział w związkach międzygminnych,

2) zawieranie porozumień międzygminnych,

3) przystępowanie do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

                                           



R o z d z i a ł   I V

                                              Organy  gminy

                

                § 13. Organami  gminy są :

1) Rada , która jest organem stanowiącym i kontrolnym ;

2) Wójt , który jest organem wykonawczym.

         

           § 14. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mo-

gą wynikać wyłącznie z ustaw.

2.Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo oby-

wateli do :

1)uzyskiwania informacji o stanie i kierunkach rozwoju gospodarczego gminy,

2) wstępu na sesje i posiedzenia komisji,

3)dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym

do protokołów z posiedzeń rady i komisji.

                                              R o z d z i a ł   V

                         Zasady dostępu obywateli do dokumentów

                 § 15. 1. Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów dotyczących

działalności publicznej gminy.

2.Dostęp do dokumentów polega na prawie do :

1) swobodnego wglądu,

2) sporządzania notatek i wypisów,

3) kopiowania lub drukowania.

            3. Kserokopie dokumentów udostępniane są na wniosek zainteresowanego

za obowiązującą w urzędzie odpłatnością.

                4. Udostępnianie dokumentów następuje w siedzibie i godzinach pracy

urzędu  lub gminnej jednostki organizacyjnej w obecności upoważnionego pracownika.        

               5.  Do udzielania informacji o działalności publicznej gminy upoważnieni są :

1)przewodniczący rady,

2) wójt,



3)sekretarz gminy,

4) skarbnik gminy,

5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

6) pracownicy urzędu – każdy w swoim zakresie działania.

         6. Odmowa udostępnienia dokumentów w całości lub części następuje

w formie decyzji administracyjnej.

             § 16. 1. Zawiadomienie o terminie posiedzeń rady i komisji  podawane są do

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w urzędzie:

1)co najmniej  7 dni przed odbyciem sesji rady,

2) co najmniej 3 dni przed posiedzeniem komisji.

          2. Zawiadomienia z zachowaniem terminów określonych w ust. 1 mogą być

ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty, a także wywieszane na słupach i tablicach

ogłoszeniowych  oraz w miejscach użyteczności publicznej.

                                            R o z d z i a ł   V I

                                               Rada  Gminy

        

              § 17.  Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie  jest rada , do której

należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych  mających na celu zaspo -

kojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

               § 18. 1. Właściwość  / kompetencje / oraz zasady i tryb wyborów rady

określają odrębne ustawy.

2.Rada nie może przenosić swoich wyłącznych właściwości /kompetencji /

na żaden inny organ .

              § 19. Tryb pracy rady określa regulamin stanowiący załącznik Nr 6 do statutu.

                                      

     



                                           R o z d z i a ł   V I I 

                                               Wójt  Gminy

                

                   § 20. 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2.Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia  kadencji rady lub

wyboru go przez radę i upływa z dniem upływu kadencji rady.

3.Po upływie kadencji wójt pełni swoją funkcję do dnia objęcia obowiąz

ków przez nowowybranego wójta.

                   § 21. Wójt wykonuje uchwały rady i realizuje zadania gminy określone

w ustawach , zawartych porozumieniach, z organami administracji rządowej i innymi

jednostkami samorządu terytorialnego oraz umowach zawartych z innymi podmiotami.

                   § 22. 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu, którego jest

kierownikiem.

2.Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim

imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

                  § 23. Do zadań wójta należy w szczególności :

1)opracowywanie i przedstawianie radzie wszystkich spraw , o których stanowi rada

oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,

2) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady,

3) wykonywanie uchwał rady i składanie sprawozdań z ich wykonania,

4) ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założe -

     niach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych,

5) zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał rady i swych ustawowych

kompetencji do wysokości ustalonej przez radę,

6) gospodarowanie mieniem komunalnym,

7) decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie warunków

     ugody  w sprawach cywilnych i gospodarczych, 

8)powoływanie komisji przetargowych i konkursowych,

9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych,



10)udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do

  zarządzania mieniem tych  jednostek  oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez

  nich czynności przekraczających zakres  pełnomocnictw,

11) przedkładanie organom nadzorczym aktów prawnych organów gminy,

12) wykonywanie zadań zleconych i przejętych z administracji  rządowej określonych

  odrębnymi przepisami.

              § 24. W realizacji zadań własnych wójt podlega wyłącznie radzie.

              § 25. Wójt wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach 

szczególnych.

                                             R o z d z i a ł   V I I I 

                                       Gospodarka finansowa gminy

          

               § 26. Za gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

               § 27. Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego 

budżetu uchwalanego przez radę do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

               § 28. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

i objaśnieniami przygotowuje wójt i przedkłada radzie  najpóźniej do dnia 15 listopada

roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła do Regionalnej Izby Obrachunko-

wej.

               § 29. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza

uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania na tablicy ogłoszeń w urzędzie

i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

              



§ 30. Procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów 

informacyjnych , które  wójt obowiązany  jest  przedstawić  wraz z projektami 

budżetu  określa  rada .

                     

              § 31.  Dochodami gminy są :

1)podatki, opłaty  gminne i inne wpływy określone w odrębnych przepisach jako

dochody gminy,

2)dochody z majątku gminy,

3)subwencje ogólne , celowe i uzupełniające z budżetu centralnego.

     

          § 32. Dochodami gminy mogą być :

1) nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych ,

2) spadki, zapisy i  darowizny,

3)dotacje celowe na realizację zadań  zleconych,

4) dotacje z funduszów  celowych,

5)wpływy z samoopodatkowania mieszkańców ,

6)pożyczki oraz emisje obligacji,

7) inne dochody określone odrębnymi przepisami.

     

  R o z d z i a ł   I X

                                           Referendum gminne

              § 33. 1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne

oraz odwołania rady i wójta  przed upływem kadencji  rozstrzyga się wyłącznie w drodze 

referendum.

2.Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej

dla gminy.

             § 34. Referendum gminne przeprowadza się na zasadach i w trybie przewi -

dzianym w odrębnej ustawie.



                                                R o z d z i a ł   X

                                         Postanowienia  końcowe

           § 35. 1. Przepisy prawa miejscowego ogłasza się w sposób i na zasadach

  określonych w odrębnych przepisach oraz przez wywieszenie na  tablicach ogłoszeń

  urzędowych, i w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego

  wglądu.

                

               § 36. Zmian statutu dokonuje się w trybie jego uchwalenia.

       



                   

                                                                                                                                                         

W y k a z   z a ł ą c z n i k ó w

1/ załącznik   Nr  1                        -  mapa  gminy

2/ załącznik   Nr 2                         -  wizerunek i opis herbu

3/ załącznik   Nr 3                         -  wykaz sołectw

4/ załącznik   Nr 4                         -  wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

5/ załącznik   Nr 5                         -  wykaz ochotniczych straży pożarnych

6/ załącznik   Nr 6                         -  regulamin  Rady Gminy

                                   





        Załącznik Nr 2 

do statutu gminy.

             Opis  herbu

  

Herb gminy Strzelce Wielkie  wyobrażający trzy złote   / żółte / strzały w skos,

grotami zwrócone ku górze, umieszczone w czerwonym polu  tarczy herbowej.



        Załącznik Nr 3 

        do statutu gminy

W y k a z    jednostek  pomocniczych -

                                          sołectw gminy Strzelce Wielkie.

1.Sołectwo                              -   Antonina

2.Sołectwo                              -    Dębowiec Mały

3.Sołectwo                              -    Dębowiec Wielki 

4.Sołectwo                              -  Górki

5.Sołectwo                              -    Marzęcice

6.Sołectwo                              -    Pomiary

7.Sołectwo                              -    Skąpa

8.Sołectwo                              -    Strzelce Wielkie

9.Sołectwo                              -    Wiewiec

10.Sołectwo                             -    Wistka

11.Sołectwo                             -    Wola Jankowska

12.Sołectwo                             -    Wola Wiewiecka

13.Sołectwo                             -    Zamoście Kolonia

14.Sołectwo                             -    Zamoście  Wieś



                     Załącznik Nr  4  do 
                     statutu  gminy

W y k a z  
        
                            gminnych  jednostek  organizacyjnych

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Strzelcach Wielkich

2.Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Wielkich z filią w Wiewcu

3.Przedszkole w Strzelcach Wielkich

4.Przedszkole w Woli Wiewieckiej

5.Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

6.Szkoła Podstawowa w Wiewcu

7.Szkoła Podstawowa w Wistce

8.Szkoła Podstawowa w Zamościu

9.Gimnazjum w Strzelcach Wielkich



    Załącznik Nr 5 do
                         statutu gminy

                                                         W y k a z  

                 ochotniczych straży pożarnych

1.Ochotnicza Straż Pożarna  w Dębowcu

2.Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach

3.Ochotnicza Straż Pożarna w  Marzęcicach

4.Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Wielkich

5.Ochotnicza Straż Pożarna w Wiewcu

6.Ochotnicza Straż Pożarna w  Woli Jankowskiej

7.Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiewieckiej

8.Ochotnicza Straż Pożarna w Wistce 

    9. Ochotnicza  Straż Pożarna w Zamościu



Załącznik Nr  6   do 
Statutu Gminy

                Strzelce Wielkie.

                              R E G U L A M I N      R A D Y    G M I N Y

          STRZELCE  WIELKIE

                      R o z d z i a ł   I

                                                      Postanowienia  ogólne 

            

          § 1. Regulamin  Rady Gminy Strzelce Wielkie zwanej dalej “ radą ” określa 

organizację wewnętrzną , tryb pracy rady  i jej organów oraz sposób obradowania na 

sesjach i podejmowania uchwał.

          § 2. 1.Rada obraduje na sesjach .

          2. Formami działania rady są ponadto posiedzenia komisji i indywidualna praca

radnych .

R o z d z i a ł   I I

      Organizacja wewnętrzna rady

           § 3. 1. Do wewnętrznych organów rady należą :

a) przewodniczący,

b) wiceprzewodniczący,

c) komisja rewizyjna,

d) komisje stałe,



e) komisje doraźne do określonych zadań.

2.Przewodniczący organizuje pracę rady, prowadzi obrady oraz reprezentuje radę

  na zewnątrz.

3. W przypadku , gdy przewodniczący nie może wykonywać swoich zadań wyz-

  nacza do nich wiceprzewodniczącego.

4.W przypadku nieobecności przewodniczącego i  nie wyznaczenia wicprzewod-

niczącego,zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

             5.Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie można łączyć

z członkostwem w komisji rewizyjnej.

                                                    R o z d z i a ł   I I I 

                   Sesje rady

              § 4. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie

sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym,

ustawach szczególnych , statucie gminy i innych przepisach prawa.

2.W sprawach, w których rada nie realizuje swoich uprawnień stanowiących

i kontrolnych  może ona wyrażać swoje stanowisko.  Stanowisko rady nie rodzi skutków

prawnych.

             § 5. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę

potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

2.Sesje rady odbywają się podczas jednego posiedzenia. Jednakże rada może

postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad na kolejnym posiedzeniu.

3.Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane bez względu na plan 

pracy rady na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady w ciągu 7 dni

od dnia złożenia wniosku.

4.Zawiadomienie o zwołaniu sesji musi zawierać  projekt porządku obrad,

  miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia obrad. Do zawiadomienia dołącza się  proje-

  kty uchwał oraz  inne  materiały niezbędne radnym do przygotowania się do sesji.

  Takie same wymagania musi spełniać wniosek, o którym mowa w ust. 3.



            § 6. 1. Pierwszą sesję  nowowybranej rady  zwołuje  przewodniczący rady

poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad

na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów 

przedterminowych w ciagu 7 dni po

ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

2.Sesję nowowybranej rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstar-

szy wiekiem radny obecny na sesji.

3.Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować  następujące sprawy :

a) złożenie ślubowania przez nowowybranych radnych ,

b) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących ),

c) przyjęcie ślubowania od nowowybranego wójta.

            § 7. 1. Sesje rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek wójta

lub ¼  ustawowego składu rady.

2.O terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad  sesji powiadamia się

radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem listownie lub w inny skuteczny sposób.

3.Zawiadomienia o sesji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-

nie na tablicy ogłoszeń urzędu.

4.Projekt porządku obrad i szczegółową listę zaproszonych gości  ustala przewo-

dniczący w porozumieniu z wójtem.

5.W sesjach rady uczestniczy wójt, sekretarz i skarbnik gminy oraz w miarę

potrzeb inni pracownicy urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. W sesjach

rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

6.W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie należy zapewnić miejsca dla

radnych , zaproszonych gości , a także dla publiczności.

              § 8. 1. Sesje rady są jawne.

2.Rada może obradować tylko w obecności  co najmniej połowy ustawowego

składu rady.

3.W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie  posiedzenia  przewodni-

czący przerywa obrady i , jeżeli nie można uzyskać quorum , wyznacza nowy termin



posiedzenia tej samej sesji.  Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

               4. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady  

przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokóle.

            § 9. 1. Sesje otwiera , prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący lub wskazany

przez niego wiceprzewodniczący z zastrzeżeniem  § 3 ust. 4.

2.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły 

“Otwieram .......sesję Rady Gminy  Strzelce  Wielkie “.

3.Po otwarciu sesji  przewodniczący stwierdza quorum, a  w razie jego braku

wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka  obrady.

4.Po stwierdzeniu prawomocności  obrad  przewodniczący przedstawia do uchwale-

nia porządek obrad.

5.Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad mogą

wystąpić radni i wójt na początku sesji.

6.Na wniosek  wójta  przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku

obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały , jeżeli wpłynął do rady co najmniej 7 dni

przed dniem rozpoczęcia sesji.

          § 10. 1. Porządek obrad każdej sesji oprócz punktów merytorycznych obejmuje :

1)przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji ,

2)interpelacje i zapytania radnych,

3)odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji,

4)wolne wnioski i informacje.

          § 11. 1. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem

obrad.

2.Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3.Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością  w sprawie zgłoszenia

wniosku o charakterze formalnym.

4.Poza kolejnością  zgłoszeń przewodniczący  udziela głosu :



1)wójtowi

2)radcy prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej              

sprawie.

5.Przewodniczący  może udzielić głosu poza kolejnością  zgłoszonych mówców,

jeżeli  konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

6.Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

7.W omawianym punkcie porządku obrad  radny może zabrać głos tylko jeden raz.

Nie dotyczy to zabrania głosu w sprawach formalnych.

         

          § 12. 1. Wnioskiem formalnym jest w szczególności wniosek o:

1)stwierdzenie quorum ,

2)zmianę  porządku obrad,

3)ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,

4)zarządzenie przerwy,

5)zamknięcie listy mówców,

6)zarządzenie głosowania imiennego ,

7)odesłanie projektu uchwały do komisji,

8)głosowanie bez dyskusji,

9)reasumpcję głosowania,

10)sprawdzenie listy obecności.

        2. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz

ewentualnie jednego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku.

3.Wnioski w sprawach formalnych rada rozstrzyga niezwłocznie  po ich  zgło-

szeniu  zwykłą większością głosów. Wnioski określone w ust.1 pkt 1 i 10 przyjmowane

są bez głosowania.

4.Wniosek o zarządzenie głosowania imiennego musi być zgłoszony  przez co-

najmniej ¼ ustawowego składu rady .

5.Wniosek o głosowanie  bez dyskusji nie może dotyczyć uchwały budżetowej lub

planów finansowych , zmian w statucie , odwołania sekretarza i skarbnika gminy, prze-

wodniczącego i wiceprzewodniczącego rady , przewodniczącego komisji rewizyjnej

i przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.



           

          § 13.1. Przewodniczący  czuwa nad sprawnym przebiegiem  i przestrzeganiem 

porządku obrad , jego  decyzje w tym zakresie są ostateczne.

2.Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przewleka swoje wys-

tąpienie , przewodniczący zwraca mu na to uwagę .Po dwukrotnym zwróceniu uwagi

przewodniczący może odebrać głos  mówcy.  Radny, któremu odebrano głos  może 

odwołać się do rady. Rada rozstrzyga  w tej sprawie  w sposób przewidziany dla wnios-

ków formalnych.

3.Jeżeli treść lub forma wystąpienia radnego w sposób oczywisty zakłócają porzą -

dek obrad bądź uchybiają powadze sesji  przewodniczący przywołuje  radnego  do 

porządku , a gdy przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu  głos nakazując 

jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokóle.

4.Postanowienia ust. 2 i 3  stosuje się  odpowiednio do osób  spoza rady, zaproszo-

nych gości  i publiczności.

5.Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym

osobom spośród  publiczności , które swoim zachowaniem lub wystąpieniami  zakłócają

porządek lub naruszają  powagę sesji.

           § 14. 1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję . W razie

potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji  lub wójtowi ustosun-

kowania się do zgłoszonych w czasie dyskusji  wniosków , a jeżeli zaistnieje taka konie-

czność, przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rozpoczyna procedurę  głosowania.

Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku 

formalnego o sposobie  lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głoso-

wania przez przewodniczącego.

          § 15. 1. W czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad  radny obecny na

sesji może w przypadku zamknięcia listy mówców , zamknięcia dyskusji lub odebrania

mu głosu złożyć treść swojego  wystąpienia na piśmie do protokółu sesji. Przewodniczący

informuje o tym radę.

2.Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecności zainteresowanego, chyba iż ten



będąc zawiadomiony nie przybędzie na sesję i nie usprawiedliwi  swojej nieobecności.
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            § 16. 1. Z inicjatywą  podjęcia uchwały mogą  wystąpić :

1)wójt,

2)komisja rady,

3)grupa radnych obejmująca ¼ ustawowego składu rady,

4)przewodniczący  lub wiceprzewodniczący rady.

            § 17. 1. Projekt  uchwały  powinien określać :

1)przedmiot uchwały,

2)podstawę prawną,

3)regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

4)w miarę potrzeby źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5)określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i ewentualne złożenie

sprawozdania z jej wykonania,

6)termin wejścia w życie uchwały .

         2. W miarę potrzeby do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie , a także

wymagane prawem opinie.

            § 18. 1. Rada podejmuje uchwały i zajmuje stanowisko w sprawach objętych 

porządkiem  obrad.

2.Podjęte uchwały opatruje się kolejnym numerem i datą.

3.Numerację uchwał prowadzi się  w sposób ciągły  w całej kadencji.

4.Uchwały numeruje się uwzględniając  kolejny numer  sesji ( cyframi rzymskimi)

łamany przez kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi)  łamany przez dwie ostatnie

cyfry roku podjęcia uchwały.

5.Uchwały podpisuje przewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodni -

czącego na sesji prowadzący obrady wiceprzewodniczący.

           § 19. W głosowaniach na sesjach rady biorą udział wyłącznie radni.



           § 20. 1. Głosowanie na sesjach rady jest jawne.

2.Głosowanie tajne przeprowadza się  wyłącznie w przypadkach przewidzianych

ustawą.
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            § 21. 1. Głosowanie jawne odbywa się :

1)przez podniesienie ręki,

2)przez głośne oświadczenie swej woli i zapisanie jej do protokółu z podaniem imienia

i nazwiska ( głosowanie imienne).

2.Za głosy oddane uznaje się te, które oddano  “za “ , “przeciw “ lub “wstrzymuję

się “.

3.Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący przy pomocy wiceprzewod-

niczącego i ogłasza wynik niezwłocznie po ustaleniu.

4.Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokóle sesji.

             § 22. 1. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybra-

na spośród radnych.

2.Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie  przewodniczącego.

3.W głosowaniu tajnym  radni głosują za pomocą kart opatrzonych pieczęcią

“Rada Gminy Strzelce Wielkie “.

4.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5.Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania  objaśnia sposób

głosowania .

6.Karty do głosowania wydaje komisja skrutacyjna bezpośrednio przed głoso-

waniem.

7.Radni wyczytywani przez członka komisji  skrutacyjnej z listy obecności

kolejno wrzucają do urny wypełnione  karty do głosowania.

8.Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokóle komisji skrutacyjnej.

9.Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie

po ich ustaleniu.                                                                                                                       

            10.   Karty z oddanymi głosami i protokół komisji skrutacyjnej stanowią załącznik

do protokółu z sesji .



             § 23. 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy ustawowego składu rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek,

uchwała lub kandydatura , która uzyskała większą liczbę głosów '' za “  niż  “przeciw”.
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Głosów ” wstrzymujących się “ nie bierze się pod uwagę.

3.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek,

uchwała lub kandydatura, która otrzymała co najmniej jeden głos więcej  “za” od sumy

ważnie oddanych głosów  “przeciw” i  “wstrzymujących się “.

4.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że

przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura , która  otrzymała liczbę całkowitą ważnie

oddanych głosów  “za”  przewyższającą  połowę  ustawowego składu rady.

5.W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw”  uważa się , że wniosek,

uchwała lub kandydatura nie uzyskała wymaganej większości .

             § 24.  Punkt porządku obrad już  rozpatrzony  nie  może być ponownie  przed  -

miotem  obrad podczas tej samej sesji .

             § 25. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowia-

dając formułę   “ Zamykam ...........sesję Rady Gminy Strzelce Wielkie”.

2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

                                               R o z d z i a ł   I V

                     Protokóły z sesji

              § 26. 1. Z przebiegu każdego posiedzenia rady  sporządza się protokół,  który

stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2.Protokół z sesji powinien odzwierciedlać  jej rzeczywisty przebieg i w szcze-

gólności powinien zawierać :

1)numer, datę ,miejsce  i czas trwania sesji,

2)imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

3)stwierdzenie prawomocności obrad,



4)imiona i nazwiska nieobecnych radnych,

5)stwierdzenie  przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji ,

6)przyjęty porządek obrad,

7)tryb i wyniki  poszczególnych  głosowań,

8)przebieg obrad, streszczenie dyskusji , treść zgłoszonych i przyjętych wniosków,

                                                         - 10 -

9)podpisy prowadzącego i protokołującego obrady.

3.Do protokółu dołącza się :

1)listę obecności radnych,

2) listę obecności zaproszonych gości,

3) teksty podjętych uchwał,

4) teksty sprawozdań, informacji  i innych materiałów rozpatrywanych przez radę,

5) interpelacje zgłoszone na piśmie.     

           

              § 27. 1. Numerację protokółów z sesji  prowadzi się w sposób ciągły w całej 

kadencji.

2.Protokóły numeruje się  cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerom

kolejnej sesji łamanym przez dwie ostatnie cyfry roku odbytej sesji.

              § 28. 1. Protokół wykłada się do publicznego  wglądu w Urzędzie na stanowisku

pracy d/s obsługi  rady w terminie 21 dni od dnia  zakończenia sesji oraz na najbliższej 

sesji.

2.Radny oraz każdy uczestnik sesji biorący udział  w dyskusji może zgłosić

zastrzeżenia lub poprawki do protokółu. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje

rada na najbliższej sesji w trybie  przewidywanym dla wniosków formalnych.

            

            § 29. Odpis /kserokopię/  protokółu doręcza się  wójtowi najpóźniej w ciągu 10

dni od daty odbycia sesji.

             R o z d z i a ł   V

             Komisje  Rady



            § 30. 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań rada powołuje  stałe lub doraźne 

komisje.

2.Komisje podlegają wyłącznie radzie.

3. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

            § 31. 1. Radny obowiązany jest do pracy co najmniej w jednej i co najwyżej w 

dwóch stałych  komisjach.

2.Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

3.Przewodniczący rady nie może przewodniczyć komisjom stałym.

4.Przewodniczących komisji  wybiera rada spośród swoich członków.

5.Zastępców przewodniczących komisji wybierają komisje ze swego grona.

         § 32. 1. Do zadań stałych komisji w szczególności należy :

1)opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez radę oraz spraw przedkładanych 

przez członków komisji,

2)dokonywanie analizy sprawozdań i informacji składanych przez wójta oraz kierowni-

     ków gminnych jednostek organizacyjnych,

3)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą  oraz przygotowywanie projektów uchwał

    na sesje w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,

4)współpraca z innymi komisjami rady,

2.Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała rady o ich powołaniu.

         § 33. 1. Komisja rewizyjna jest stałą komisją rady powołaną w celu kontrolowania 

działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

          2.Celem działań kontrolnych jest dostarczanie radzie informacji niezbędnych dla

oceny działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzys-

tnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych

zjawisk.

3.Komisja rewizyjna bada i ocenia na polecenie rady materiały z kontroli działal -

ności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty.

         § 34. 1. Komisja rewizyjna  składa się z przewodniczącego i dwóch członków 



wybieranych spośród radnych uchwałą  rady podejmowaną zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy składu rady.

2.Odwołanie członków komisji rewizyjnej następuje na zasadach określonych

w ust. 1.

3.W skład komisji rewizyjnej nie mogą być powołani radni pełniący funkcję prze-

             - 12 -

wodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

§ 35.  Przewodniczący  komisji rady organizuje prace komisji  i prowadzi jej 

obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady lub niemożności 

działania  jego zadania wykonuje wskazany przez przewodniczącego członek komisji.

            § 36. 1. Członkowie komisji rady  podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach 

komisji w sprawach , w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość  lub intere-

sowność.

            2.W sprawach wyłączenia członka komisji rady decyduje pisemnie przewodni-

czący  komisji .

3.O wyłączeniu przewodniczącego komisji rady decyduje  rada.

4.Wyłączony członek komisji rady może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłą-

czeniu  do rady w terminie  7 dni od daty otrzymania  wiadomości  o treści tej decyzji.

5.W sprawach  nie regulowanych niniejszym regulaminem dotyczących wyłączenia

członka komisji rady  stosuje się odpowiednio przepisy art.24  kodeksu postępowania   

administracyjnego.

          § 37. 1. Komisja rewizyjna opiniuje  wykonanie budżetu gminy i występuje z 

wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium wójtowi.

2.Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę

Obrachunkową.

           § 38. Komisja rewizyjna  kontroluje działalność wójta w zakresie :

1) realizacji budżetu,

2) wykonania uchwał rady i interpelacji radnych,



3) funkcjonowania urzędu i zgodności działania z prawem ze szczególnym uwzględnie-

     niem gospodarki finansowej,

4)funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

           § 39. 1. Komisja rewizyjna działa na podstawie planu kontroli  opracowanego na 

jeden rok.

Roczny plan kontroli powinien obejmować każdorazowo :                   

1) kontrolę wykonania budżetu gminy,

2) opiniowanie sprawozdania finansowego,

3) kontrolowanie wykonania uchwał i interpelacji,

4) wykonanie zaleceń pokontrolnych organu nadzoru,

5) wybrane do kontroli poszczególne dziedziny działalności gminy lub sprawy.

3.Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie pracy może odbywać się

tylko na polecenie rady albo na polecenie  przewodniczącego rady, gdy sprawa jest pilna.

O poleceniu kontroli  przewodniczący informuje radę na najbliższej sesji.

          § 40. 1. Plan kontroli komisji rewizyjnej  przedkładany jest wójtowi niezwłocznie  po 

jego zatwierdzeniu przez radę .

2.Komisja rewizyjna opracowuje harmonogram kontroli ustalając w nim osoby

/ pracowników/ , które powinny być obecne podczas kontroli oraz zakres dokumentacji,

który powinien być udostępniony przez wskazane osoby. 

  Harmonogram kontroli powinien być tak ustalony,  aby nie zakłócał normalnego toku

pracy kontrolowanej jednostki.

3.Jeżeli terminy  ustalone w planie kontroli ulegną przesunięciu , przewodniczący

komisji rewizyjnej , na  co najmniej tydzień przed datą wymienioną w planie powiadamia

wójta o faktycznym terminie jej przeprowadzenia.

4.Wszelkie nieprawidłowości  utrudniające pracę komisji rewizyjnej powinny być

sygnalizowane przez przewodniczącego  przewodniczącemu rady. Przewodniczący rady

uprawniony jest do zasygnalizowania nieprawidłowości wójtowi i  do domagania się ich

usunięcia. Jeżeli mimo tego nieprawidłowości nie zostaną niezwłocznie usunięte, przewo-

dniczący  rady włącza sprawę  do omówienia na najbliższej sesji.

5.Jeżeli w trakcie  kontroli komisja rewizyjna stwierdzi nieprawidłowości, które 



mogą być natychmiastowo usunięte – przewodniczący  komisji kieruje odpowiednią

“sygnalizację “ do  właściwych osób zakreślając w  niej termin do usunięcia  tych 

nieprawidłowości.

          § 41. 1.Protokół kontroli komisji rewizyjnej powinien zawierać :

1)część wstępną określającą :

                 -  14 -

a) datę przeprowadzenia kontroli,

b) skład osobowy zespołu kontrolującego,

c) przedmiot kontroli z dokładnym podaniem  jakiego okresu czasu dotyczyła,

d)wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniom,          

2) część  opisową :

a) stwierdzony stan faktyczny,

b) zgodność stwierdzonego stanu faktycznego ze stanem prawnym.

3)podsumowanie kontroli i wnioski :

a) zgodność lub niezgodność działania z prawem,

b) wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez radę i skierowania do wykonania.

2.Protokół  z kontroli przedkładany jest przewodniczącemu rady i wójtowi w terminie 

4 dni.

        § 42. 1. Dokumentacja komisji rewizyjnej  zawiera :

1)dokumenty potwierdzające skład osobowy komisji,

2) plan pracy komisji,

3) protokóły kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi.

2.Teczki  komisji rewizyjnej znajdują się w biurze rady.

         § 43. Komisje rady działają na posiedzeniach oraz poprzez swoich członków 

badających  na miejscu  poszczególne sprawy  / działalność  kontrolna / .

     

         § 44.  Poza  komisją  rewizyjną rada powołuje następujące komisje stałe :

1)finansów i gospodarki,

2)zdrowia, oświaty, kultury, kultury fizycznej i  spraw społecznych.



                                               R o z d z i a ł   V I

                                                       Radni

     

          § 45. Radny obowiązany jest brać udział w pracach rady , jej organów  oraz 

instytucji samorządowych,  w skład których został  wybrany lub desygnowany.

         § 46.  Radny reprezentuje  wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami  i ich

organizacjami , przyjmuje skargi , projekty i wnioski oraz przedstawia je organom gminy

do rozpatrzenia.

           § 47. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla  funkcjonariuszy

publicznych.

2.Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady.  Rada

odmówi zgody, jeżeli podstawą rozwiązania stosunku pracy są  zdarzenia związane 

z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3.Pracodawca  obowiązany jest zwolnić  radnego od pracy zawodowej w celu

umożliwienia mu  brania udziału w pracach rady i jej organów.

4.Na zasadach ustalonych przez radę radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów

podróży służbowych.

5.Z wchodzącą w skład Rady Gminy Strzelce Wielkie osobą nie może być nawią-

zany  stosunek  pracy  w  Urzędzie Gminy   Strzelce Wielkie.   Dotyczy to również

kierowników i  zastępców  kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych.

W wymienionych przypadkach nawiązanie  przez radnego stosunku pracy jest równozna-

czne ze zrzeczeniem się mandatu.

6.Osoba wybrana na radnego gminy Strzelce Wielkie nie może wykonywać  pracy

w ramach stosunku pracy w Urzędzie  Gminy Strzelce Wielkie oraz  kierownika i

zastępcy kierownika w podległej gminie jednostce organizacyjnej.

Przed przystąpieniem do wykonywania  mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wnio-

sek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez 

właściwy organ wyborczy.



    R o z d z i a ł   V I I 

                                       Interpelacje i zapytania

          § 48. 1. Interpelacje dotyczą spraw o zasadniczym znaczeniu dla gminy.

Interpelacja obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu  i żądanie zajęcia

stanowiska przez właściwy organ gminy.

2.Interpelację składa radny na sesji, bądź na piśmie w okresie między sesjami rady.
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Na wniosek  radnego  przewodniczący przedstawia jej treść na  najbliższej sesji.

3.Interpelacja powinna zawierać  przedstawienie stanu faktycznego oraz  wynika -             

jące  z niego pytania.

4.Odpowiedzi na interpelację udziela się  na sesji , a jeżeli jest to  niemożliwe-

na piśmie  w ciągu 14 dni od daty złożenia interpelacji.

          § 49. 1. Zapytanie  dotyczy kwestii incydentalnej  i jest wnoszone ustnie na sesji.

2.Odpowiedzi na zapytanie udziela wójt bądź wskazana przez niego osoba, ustnie

na sesji , a w razie  niemożności spowodowanej koniecznością badania sprawy, pisemnie

w ciągu  14  dni.

         R o z d z i a ł   V I I I

             Obsługa rady

          § 50. Urząd zapewnia obsługę przewodniczącego rady , wiceprzewodniczących ,

komisji i radnych.

         

          § 51. Merytorycznym zwierzchnikiem  pracownika d/s  obsługi rady jest   przewod-

niczący rady.


