RABA GMINY

ŁAl{IĘTA

flchwała Nr I/4/2018

Rady Gminy Łanięta

z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łanięta

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 l, poz.994,1000,1 349 i 1432) Rada Gminy Łanięta uchwala,
STATLIT CMINY ŁANIĘTA
Dzial I
Postanolvienia Ogólne
§ 1, Statut Gmin1,określa rv szczególności:
1) ustlo.j C]miny;
2) zasad1, trł,orzeriia. łączcnia. poclziałr-r i ztroszenia .ieclnostek pomocniczycir Gminy oraz
udziału przewodniczących tyclr.jednostek w pracach rady gminy:
3) organizac.ię wewnętrznąoraz tryb prac,v Rady Gminy i konrisii Rady;
4) zasady tworzenia klubow radnl,ch Rady Cnriny:
5) zasady dostępu ob5,w,ateli do dokurrrentorv Rady, je.j komisji i Wó_ita Gmirry oraz
korz1,,stania z nich.
§ 2. Ilekroc w Statucie Gnriny.jest tlorł,it o:
1) Gminie - nalezy przez Io t,ozl,trnieć Gminę Łanięta;
2) komisii rady - nalezy przez to rozumieć Komisja Rady Grniny Łanięta;
3) komis.ii rewizyjnej - należy ptze7, to rozumieć Komisię Relł,izyjną Rady

Gminy Łanięta;
przęt
Wniosków
petyc.ji
Komisję
Skarg,
nalezy
to
rozumieć
lł,nioskólł,i
kornisji
skarg,
4)
i Petl,cji Rady Grrrirr__v Ł.anięta:
5) Radzic Grnilr1, ltrb racJzie - nalczv prz,ez- Ir.' rozumieć Raclę (inłiny, Łanięta:
6) Przcrł,odnicztlc1,,nl l{ad1,, -_ nalcz1, prrc1,lo rozumieć Przelvodnicząc,v rady Gminy Łanięta;
7) Wiceprzewoclniczący - nalez1, pr7,ez to rozumieć Wiceprzew-odniczącego Rady Gminy
Łarrięta;
8) Statucie - nalezy przez to rozumieć Statut Gminy Łanięta;
9) Wojcie - należy pr7,c7, to rozumieć Wójta Gminy ł,anięta;
10)Przerł,odnicząc,vm Rady Sołecltie.j - sołtysic - nalez1, prze7, to rozumieć organ
rłl,kona1,1,czy, so łec tn a:

1 1) sołectr,l,ic należr, prze,1, to rozunlicć.jeclnostkę pot-t,loclriczą Gnrirlv ł,anięta;
,zdnla 8 marca 1990 r.
12) ustawie o samorządzie gminn1,,m - naiezl,prz,vz to rozumieć r,rstawę
o samorządzie gminnym (Dz. L]. z.20i8 r. poz.994. 1000, i 1432).

Dział II
Gmina
gIlinnego
w rozumieniu przcpisorł, ustaw-y z dnia
§ 3.1. Cjmina .jest .jc:dnostką sal,norzącltr
8 marca 1990 r. 0 sarnorząclzie gnrinll1,1,ll pow,ołaną dla organizac.ji z,vcia publicznego na
swoim terl,torium.
ż. Wszystkie osob1," które na stałe zamieszku.ją na obszarze gminy, z mocy ustau,y
o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządorł,ą realizu.jącą swo.je
zbiorowe cele lokaln ę poprzez udzlał rł, ref'erendu m oraz poprzęz swe organy.

§4. Gmina połozona jest w powiecie kutnowskim, w województwie łodzkim i

obe.jmu.je

obszar 54,76 km2.

§ 5.1. Gmina tworzy.iedrrostki pomocnicze - sołectwa.
2. Wójt prowadzi re.jestr.jedr'ostek pclrnocniczych gnrinv. Wl,kaz sołectrv określazałączntknr

l

clo statutu,

§ 6.1. W' ceiu rłl,konyrł,ania sli,ych zatlań gmina tworz),,.jednostki organizacyjne.

2. Wojt

prowadzi re,jestr gminnych iednostek organizac_v.|nych. Wykaz

organizac.vjnych okreśIa załącznlk nr 2 do statutu.

.jednostek

§ 7. Siedzibą organo\ĄI gminy,.jest mie.iscowośćł,anięta.

Dział III
Jednostki pomocnicze gminy
§ 8.1. O utworzeniu. połączeniu i podziale .iednostki pomocnicze.j gminy, a także zmianie .|e.j
granic rozstrzyga rada rł, drodze uchwały" z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inic.jatorem ut\,vorzenia. połączenla. podziału lub zniesienia.jednostki pomocnicze.j nrogą
byc mieszltańc1,.obszartr. lrt(lrl,ta.jedrrostlta obc.irrltrje lub ma obe.irnow,ać albo organ.v gminy:

ż) utworzcnie.

połączenie. ptldział lub zniesietric .jednostki pomocniczej musi zostaĆ
poprzedzone konsultac.jami. ktcirl"ch tr.vb określa l"acla odrębną uchwałą
3) projekt granic .jednostki pornocnicze.i sporządza wó.jt w uzgodnieniu z inic.iatorami
utw-orzenia tej .i edrrostki

;

4) przebieg granic .jednostek pomocniczych powinien w, miarę mozliwości uwzględniać
naturalne uw,arunkowania przestrzenne. komuni kacy,j ne i więzi społeczne,
2. Do znoszenia.jednostck pomocniczl,clr stosuic się ocipcxł,iednio ust. l,
§ 9. Uchwały, o których morł,a s,

s\ [i

ust. 1 powinny określac w szc,Lególności:

1) obszar;

2) granice;

3) nazwę.iednostki pomocniczej,

10.1. Jednostki ponrocnicze grłrin_v mogą prorł,adzić gospodarkę tinansową w ramach
budzetu gnrin1,.
2. Jednostki pomocnicze gminv mogą gclspodarowac samodziclnie środkan'iwydzielonymi
do iclr dyspoz1,,cji, pr7,eznacza.iąc te środkina reaiizac.ię zadań spoczywa.iącvch na tych
iednostkach.
3. Rada moze uchrł,alać corocznte załącznik do uchwał_v budzetowe.}, określając1' rł'ydatki
.iednostek pomocniczych r,r, układzie działórł, lub rozdziałów klas,vlikac.ii budzetowei,

§

i

zakrcs działania sołeclwa określa rada cldrębnvm statutem sołectwa po
przeprowadzeniu kon sultac.i i z m ieszkańcanri.

§ 11. Organizac.ię

§ 12.1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej moze uczestniczl'Ć

w sesjach rady;

2. Przewodniczący organu lł,ykonawczego jednostki pomocniczęi llloze zablęrac głos na
ses.jach. nie ma.|cclnak praw,a do udziału rv głosowanitl.

Dział IV
Rada Gminy
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
jest Rada Gminy.
§ l3.1. Organem stanow,iącym i kontrolnym Gminy

2. Ustawowy skład Rady Gminy w-ynosi 15 radn_vch.
3. Siedzibą Rad1, 6rr-,in,v ł,anięta.jest mie.jscowość Łanięta.

§ l1 Na

pierlł,szc,i ses.ii rada

rl

l,biera

,/,e

s\\ego grona przer.r,odniczącego

i

.jednego

rviceprzeił,odniczącego.

§ 15.1. Do zadań

przew-odnicł,ącęgo należy organizowanie pracy rady oraz prorvadzenie

obrad rady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącęgo,
rł iceprzerr

odniczącr

zadanta przewodniczącego wykonuje

.

§ 16. W przypadku odrł,ołania z funkc.ji bądz wygaśnięcia mandatu przewodnicząccgo lub
wiceprzewodniczącego rady przed upł.vw.em kadencji, rada na najbliZsze.j sesii dokonuie
wyboru na wakujące stanowisko.
§ 17. Funkc.ji przerł,odniczącego i wiceprzewodniczącego nie moznałączl,c z |unkc.ią członka
komis.ji rew-izl,jne.i oraz komis.ji skarg" wrliosl<ow i pctl"cji.
§ 18. ObsłLrgę acllrrinistracl,jrril racl1, i.jc.j konris.ji zapci,vnia wci.|t gminy.

RoztJział 2

Tryb pracy rady
Sesje rady
obradu.je na ses.iaclr i rozstrzl.ga w drodze uchwał splawy nalezące do .je.i
kompetenc.ji, określonerł, ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a takżc
w przepisach prawnych r,łydar,ł,anyclr na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał rada moze podejmować:
1 ) postanowienia proceduralne;
2) cteklarac.je - zawierające samo zoborł,iązanie się do określonego postępowania;
3) ośrł,iadczerriazau,icra.jące stanori,,isko rv okrcślonc- j sprawie:
,ł) apele zaiviera.jące lbrmalnie rricrviilzącc rł,czrvania adre satorv zewnętrznych do określonego
po stępo wani a. pod.i ęc i a i n i c.j atl,rł,y c z} zaclanl,a;
5) opinie - zarł,iera.iące ośr,r,iadczenia rviedzy ora/, ocen\r.
3. Do postanowień. deklaracii. ośrviadczeń, apeli i opinii ma zastosol.ł,anie przewidzian1,'
rv statucie tryb zgłaszania inic.iatyw_v uchwałodawcze.j i pode.jmowania uchwał.

§ l9.1. Racla

§ 20.1. Rada oclbyrła scs.ie z częstotlirłościąpotrzebną

c1o

rł,ykonania,zadań, nte rzadzie.j

.jednak niż, raz tra kwartał.

2. Rada uchrł,ala corocznie plan pracy na ostatniei sesji r,l, danym roku kalendarzowym,
w ktorym ustala liczbę sesji niezbędnych do wykonania swl,ch zadań i okręśla ich tematykę.
3. W razie potrzebl,rada moze dokonywać zmian i uzupełnieri w planie pracy.

§ 21.1. Ses.je przygotowrrje przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmu je:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i mie.isca obrad;

3) zapewnienie dostarczenia raclnym materiałółv. r,v tvm pro.jektów uchwał, dot.vczących
poszczegolnych punktorł, porządku obrad.
3. Ses.j e zwołr-ri e przewoclniczący l ub z .j ego upowaznienia wiceprzerł,odniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych
listownie lub w inny skuteczny sposób najpóznie.j na 3 dni przed terminem obrad.
5. Porł,iadomierrie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchw,aleniu budżetu
i sprarł,ozdan],a z rłl,konania budzetu przesl,ła się radnym na.jpóźniej na 7 drri przed ses.ją.
6. W razie niedotrzl,nlallia tcrminow. o.jakich mo\Ą,a w ust.4 i5 racla moze pocljąć uchrvałę
o oclroczeniu ses.;i i urzllacz\c n0\\) tcrnlin.ic-j oclbl,cia. Wniosck o odroczenie ses.ji może
bl,c zgłoszclll}, przcz raclnego tr,lko na początku obracl. przed głosowaniem nad ew-entualnym
w-nioskienr o znrianę porządku obrad,
7. Zawtadomierrie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno byc podane do
publicznej wiadomości na co najmnie.j 3 dni przed sesją w sposób zwyczajow,o przl,jęt1,.
w tym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biulet.vnu Informac.ji
Publicznej Gminy.
8. Zaw-iadonrienie o kt(lrym lno\\,Łt tł, Lls1. J zaw,lęra adres strony inlernctou,ej, na które.j będzie
transmitowan1, obraz i dzn,ięk z obrad Rady Gminy olaz adres strony, internetowe.j, na ktorej
udostępniany będzie archiwaln1, zapis obrazu i dzwięku z obrad Rady Gminy,
9. Szczegółową listę osób zaproszonych na ses.ję ustala kazdorazono przew.odniczący biorąc
pod uwagę wnioski wójta i radnyc.h.
§ 22. Obsługę administracl,jno-tcchniczną ses.ji Rady, Gmin.v. polega.jącą w szczególności na:
1) spol,ządzetrilt zarł,iaclorlicri o scs.ii clla rac,lrrl,ch igościzaproszon},ch idostarczeniu ich
adresatclnl:
2) przygotowirniu nrateriałów na ses.ję. w tym pro.jektow,uchwał i ich dostarczenie radnym;

3) przygotowaniu sali obrad oraz .ie.j \Ą,yposazenia adekw,atnie do przewidyrł,anego porządku
obrad;
4) sporządzeniu dokumentacji. w tym protokołu z obrad;
5) sporządzeniu uchw-ał podjęt,vch na ses.ji:
- zaper,ł,nia Wó.jt Grnin1,.

Przebieg sesji
§ 23. Publiczność obserwująca przebieg ses.ji zajrnuj ę

wznaczone dla

nie.i miejsca.

§ 24. Wyłączerrie .iarłłrościses.|i .iest doptlszczalne.iedl,nie w przvpadkaclr przerł,iclzian1,,ch

rł, p rzep i sac lr po rł,s ze

c l"rn i

e

o bo

i,r, i

ąz

r-l j

ąc c

gcl pra\\ia,

§ 25.1. Ses.ia oclbl,i,va się na.icdnlnr posicdzeniu.
2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądz radnego. rada moze postanou,ić o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w inn1,,nr \\,yznac,zonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji,
3. O przerwaniu ses.ji w trybie przewidzianym \ł,ttst. 1rada moze postanowić
rł, szcze_Ęólności ze rł,zględu na niemozlir,łośćrł,vczerpania porządku obrad lub koniecznośc

]ego rozszerzenia. potrzebę uzyskania dodatkowyclr materiałów lub inne nieprzewldzianę
przeszkody, uniemozliwia.iące radzte właściweobradow.anie lub podjęcie uchrł,ał,
zl. Fakt przerrł,ania obrad z poclaniem prz\|c/,>|o oclnotorłu.je się rł,protokole.

§ 26.1. Rada moze rozpocłąc obrady tylko

ustawowego składtr.

w, obecności co najmniej połow1, swego

2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych na posiedzeniu rady
spadnie poniZej połowy składu, "jednakze rada nie moze wówczas podejmolł,ać uchr.ł.ał.
§ 27.1. Sesję otlł,iera. prorł,adzi i zarn1,,l<a przewodniczący,,.
2. Otrłarcie ses.ji rlastępu.jc pcl lł,lpcir,l,icclzeniu przez przelr,ocltriczącego Ibrnrułv: ,.Otrł,ieram
(nr kolc.jn1, ses.ji) ses.|ę Rad1, Grniny l.anięta",
3. Po otr.r'arciu ses.ji przewodnicząc,v stwierclza na podstar,ł,ie listy obecności prawomocność
obrad.
4. Po otwarciu ses.ji przerł,odniczący staw,ia pytanie o ewentualny w-niosek w sprawie zmiany
porządku obrad.

rł szczcgolności:
protokołu z obrad poprzednie.j scs.ji;
2) rozpatrzenie projektór,v uchwał lub zajęcie stanowiska;
3) wolne wnioski i intbrmacje.
§ 28. I)orządek obracl obc-jnTLrje
1) przy.ięcie

§ 29.

Sprawozdania komis.ji rady składa.ią przewodniczący komisli lub sprawozdawc1,
i przez komi s.j e.

\ĄT/znaczen

§

30.1. I)rzervodnicząc1, prow,adzi obrady ivedłtrg ustalonego porząclku.

otw-iera.jąc

i zamykając dyskus"|e nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kole.jności zgłoszeń, w uzasadniorrych prz,vpadkach
może takżę udzielić głosu poza kole.inością.
3. Radnemu nie wolno zabieraó głosu bez zezwolenia przewodniczącego.
4. Przewodniczącr nlozc zabielać głcls rł,kazd},m momcncie obrad.
5. I)rzcu,odniczącr l1-1tlzc i:c]ziclic głosr_r tlstlbic nie będącc.i radnl,nr.

§ 31.1. Przerł,odniczący czu\Ą,a nad spraw-nym przebiegiem obrad, a zwłasz,cza nad
zwięzłościąwystąpień radrrych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący moze czyn)s radnym uwagi dotyczące tematu, fbrmy i czasu trwania ich
rłystąpień, aw szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołac mówcę ,,do rzeczy".
3. Jezeli temat ltlb sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty
zakłocają porządck obrad baclz irch,,,-bia.|ą porvadze ses.ji. przervodnicząc.y plz.ywołuje radnego
,,do porządku". a gd;- przl,r,vołtrnie rrie odniosło skr,rtku może odebrać mu głos. nakazttjąc
odnotowanie tego f-aktu w, protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osob spoza rady zaproszonych na sesję
i do publiczności.
5. Po trprzednim ostrzezeniu przerł,odniczący może nakazac opuszczenie sali tym osobom
spośród publiczrrości. ktcirc srł.oim zachow,aniem lub w,l,stąpieniami zakłóca.ią porządek obrad
bądz naruszają powagę scs.ji.
§ 32. Na wniosek radncgo. przel,1odnicząc1" przl,jmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego
zgłoszone na piśrnie, lecz nie wygłoszone w tokti obrad. inlbrmując o tym radę.

§ 33.1. Przewodnicząc1,obrad uclziela głosu l-tczcstniko1-1-1 ses.ji rł,edłtrg kole.jnościzgłoszeń,

2. W

uzasadnion1,,clr przl,paclkach przerł,odnicząc,.,- obrad możę Lrdzielić głosu poza
kolejnościąw tym szczegolnie w spran,ie wnioskow natuly formalnei:
1 ) stwierdzenia kworum;
2') zmiany porządku obrad;
3) przejścia do głosorł,atria nad rł,nioskiem 1ub uchwałą:
4) zanrknięcia list1, m(lwcow lub kandyclatowl
5) ograniczenia czasu rłystąpieril
6) zar ządzenia przerwy ;
7) odesłania projektu uchwały do komisji rady;
8) ponownego przeliczenia głosórł,;
10) przestrzegania ustalonych r,ł. Statucie postanowień dotyczących obrad Rady Gminy,
3. Wniosek, o ktor.vm mow,a w ust. 2, wymagając.y rozstrzygnięcia przez Radę
Gmin1,. przewodrriczący, obrad podda.ie pod głosowanie po dopuszczenir: w dyskusji na
przemian głosori, ,.za" ,,ł,nioskienl i głoson, ..przecili,ko" rł,nioskowi.

§ 34.1. Przewodnicząc1, obrad moze uzalęż,nic udzielenie głosu na sesji osoborn spośród
publiczności" po uprzcdnim uzl,skaniu zgody,Rady Gminy,przy czymprzepis § 32.1 stostl.je
się odpowiednio.

2. Przerł,odniczący oblad ffloze unlożlirł,ićmieszkańcom gminy obecnym na ses.ii złożęnie
skargi lub r,vniosku z rłpisanienl c1o protokołu.
3. Na ses.ji Rady Gnrinl,rv punkcic, rł,ktorvtn rozpatry\\ari1 jcst raport o stanie Gminy
i prowadzona debata nad tym raportem przewodniczący rady dopuszcza do głosu tbrmalnie
zgłoszonych mieszkańców gminy po otwarciu dyskus.ii. w pierwszej kole.jności, przed
wystąpieniami radnych.
§ 35.1. Sprar.ł.y osobowe rada rozpatruie w obecności zainteresowanego. Rada moze.jednak
postanow-ić inacze.j,
2. Postanolvienie Llst, 1 nic dotyczv prz,vparclkclrł, rrieusprawiedliwione.i nieobecnoŚci
zainteresow,anego rra ses.i i.
§ 36.1. Po wyczcrpaniu listy mówcórł,, przewodnic,zący zamyka dyskus.ię. W razie potrzeby
zarządza przerwę w celu umozliwienia właściwe.jkomisji lub wóitowi ustosunkowania się do
zgłoszon5lch rv czasie clebaty- r,vnioskólv. a jeślizaistnie.ie taka koniecznośćprzygotowania
poprawek lv rozpatr1,\\,an\lll dokunrencic,
2. Po zarr:rknięcitl dl,skus.ji przell,odniczącv rozpoczvna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęcitl procedr-rr1, głosowania, do momentu zarządzenla głosorł,ania.
przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłos,zenia lub uzasadnienia
wniosku 1brmalnego o sposobie lub porządku głosowania,
§ 37.1. Po r.łyczerpaniu porządku obrad przewodnicząc5, koiczy ses.ję, rł,ypowiadając lbrmrrłę
,.Zaml,kam (nr ses.ji) sesję Rad1, Gnrirr,v Łanięta".
2. C,zas od otrł,arcia ses.ji do.jc.i zakończenia uwaza się za czas trw-ania ses_ji.
3. Postanowienie ust. 2 dotl,cz_v takźc ses.ii. ktora objęła więce.i niz.jedno posiedzenie.
§ 38.1. Rada.|est związana uchwałą od chwili.jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmianapodjętc1 uchwały moze nastąpić tylko w,drodze odrębnej uchrł,ały.
3. Postanowienia ust. 2 nie stostl.ie się rv odniesienir-l do ocz_vwistych omyłek.

§39. Do wszystkich osób pozosta.iących w miejscu obrad po zakończeniu sesii lub
posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządł<owe właścirł,edla mie.jsca, w któr,vm
ses.ja się odb,vrł,a.
§ 10.1. Z obrad kazdc,j ses.ji sporządza się protokół,
2.Protokół powinien oclzrł,ierciecilać chronologiczny przebieg ses.ji i zawierać
w szczegoiności:
1) numer, datę i mie.isce odbycia sesji;
2) o śrł,iadczenia plzerł,odniczące go obrad dotyc zące prawomocno ścio brad, złożone
w oparcitl o 1istę obecnościpodpisaną prze7. radnych;
3) strł.ierdzenie przewodniczącego obrad o prarł,idłowościzrvołania sesji orazzgłoszone przez
radn1,,ch ulł,agi rv tynr zakresie;
4) odnotowanie l-aktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesji;
5) porządek obrad. rł, tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian lł,porządku obrad,
okoliczno ścio droc zen ia bądż zam knięcia ses"i i ;
6) określenie wniesionyclr pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem rvnioskodawców;
7) treśćzgłoszonl,ch rł,nioskór,v ze wskazaniem wnioskodawcówl
8) wskazanie rł,niesienitt przez, t,aclnego l,danttl, oclrębnego do treściuchr.ł,ały;
9) lvykaz uchlvalon_ych uclrr,ł,ałi lvnioskorł, \\lraz z opisem przebiegu głosowania,
z \łyszczegolnieniem liczby, radnych clbecnych na saii w trakcie głosorł,aniaoraz sumy
głosow ^,za'; ; ,,pTzecilv" i ..rł-strzl,muiących się";
10) inne istotne takty mogące mieć wpływ na ocenę waznościprzebiegu ses.ji i pod.jęte
uclrwały;
11) nazrvisko i imię oraz funkcję przewodrriczącego obracl;
12) nazrł,isko i imię oraz stanou,islio służbowcosob sporządza.iącl,ch protokoł.
3. Protokoł podpisu.ją: przer,l,oclnicztpv obrad oraz osoby, sporządza.jące protokoł,
§ 41.1. W trakcie obrad lub nie pózniei niż na najbliższej sesii radni mogą zgłaszac poprawki

lub uzupełnienia do protokółu. przy cl,ym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przervodniczący po
wysłuchaniu protokolanta,
ż. JężęIi wniosek wskazany w.ust. 1 nie zostałrie uwzględniony, w,nioskodawca moze wnieść
sprzeciw c1o racl1,,
3. Rada moze poci.iąc rrchn,ałę o przl,ięciu protokołu z poprzednie.j ses.ii po rozpatrzeniu
sprzecirł,u. o _jakim tllowa rł, ust. 2.
§ 42.1. Do protokołu. o którl,rn mowa w § 39 r-rst.1 dołącza się:
1) listę obecności radn.vch poclpis.v-,rvanątttż przed rozpoczęciem ses.ji;
2) komplet materiałcirł, dostarczon,vch radnym \\Ira7 7, powiac,lomieniem o sesji oraz innych
materiałów do starczotl_vc lr racln 1,m. zw iilzanvch z przc b icgien se s.j i :
3) teksty,- przy,jęty,ch prze7, Radę Grlill1, uclrwał wra,I, z protokołem sporządzonym przez
komis"ję uclrwał;

4) złożonena piśmieusprar,ł,iedliwienia osób nieobecnych;
5) oświadczen:'a I inne dokumenty złożonena ręce przewodniczącego obrad;
6) wl,kazy głosowania zaw-iera.iące określeniespraw-y w .lakiei głosowanie bl'łcl
przeprowadzonę oTa7, imienny wykaz radnych. ze wskazaniem sposobu głosowania przez
radnego t,zn. cz,_,v clpor,viedział się ..ztl" uchrł,ałą.kandy,daturą lub wrrioskiem. b,vł ..przeciw"
cz.y ..wstrzvmał się" od głosu:
7) dokumentac.ię rł-\,tw,orzotlą lł, zrł,iązku z przeplorvadzenienr głosowania ta.jnego (karty do
głosow-ania, protokoł z obliczenia głosow i r-rstalenia rłlnikow,głosowania);
8) inne clokumenty w,vtr,vorzone w zlł,iązku z protokołowaną ses.ją.

2. Uchwały podjęte na sesji doręcza się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
zakonczęnta sesji, Wojtowi Gminy. Wyciągi z protokołu doręcza się gmirrrrlłrn jednostkom
organtzacyjnym, które o nie wystąpią lub dotycząich działalności.
Uchwały

§ 13.1.

Inic.iatr.,i,rę

llchriałtlclalłczą 1-1tlsiacla każdl,z raclnvclr oraz wójt. chl,ba ze przepisl,

pra\\ J sIuIltlrł iq ilrl.rcz.,1.

2. Projekt uchwał1, porł,inien określacw szczegolności:
1) tytuł. w skład ktorego wchodzi:
a) nazwa aktu prawnego (uchwała);
b) numer projektu;
c) nazwa organll. ktory uchrvałę w,ydał;
d) data podjęcia (ułosolvania);
e) krótkie określenieprzcdl-niotu uchr.ł,ałv.

2)podstawa prawna. ze w-skazaniem nrie.jsca .jej publikacji - ma.ią charakter technicznoorganizacy.iny i nie podlegają zatwlęrdzeniu w głosowaniu na sesji.
3 ) postanowienia merytoryczne ;
4) określenie organu odporviedzialnego za w-ykonane uchwały;
5) ustalenie terminu oborviązl,w,ania lub ,uve.jścia w z.vcie uchr,r,ał1,.
3. Zatrł,ierdzenia lv głosorvanir: trie rł,l,nraga rcirłniez korekta elirriinu.iąca z pod.jęte.| uchwały
oczyrł,iste błędl,. r,i" tt,m rr szczególności: ocz),,wistc onlr,łki pisarskie. błędy ortograficzne,
rachunkowe. błęd1 \\ t,tulllcfac.ji .jcclnostek sy"stematyzacy,jrrych. zmiana fbrmy gralicznej
szkiców, tabel,.jezeli ich korekta nie spow,oduje zmiany skutków prawnych, które uchwała
miała wywołać lv wersji uchlł,alonei.
4. Projekt uchwały powinien zostać przedłozony radzie wTaz z uzasadnieniem, w którym
należy wskazać potrzebę pod.|ęcia uclrrł,ały oraz infbrmac.ję o skrrtkach 1inansorvl'ch .jej
realizac.ji.

5. Pro.iekty, uchrł,ał są opiniorł,ane co do ich zgodnościz pra\Ąrem.

§ 44.1. Uchw,ały rady powirrny bl,ć zredagowane w, sposób zwięzły, syntetyczny, przy uzyciu

wyrazeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikac posłrrgiwania
się wyraźeniami specjalistycznyml, zapożyczonymi z językow obcych i neologiznrami,
2. Podjętej uchrł,ale nada.|e się numer kolejny sesii lł,kadencji (cyfra rzymska). kole.iny numer
uchwałl,rv kadenc.ji (cl,lia arabskzr) i rok pod.jęcia uchrł,ałv(drł,ie clstatnie c1,1i1,-roku),
§ 45.1. Uchwały raci1, podpisLtjc przerł,ocinicząc1, racl1,.

2. Przepis

t_tst. 1 stost_rje

się odpolviec,lrrio do rviceprzewodnicząoego prowadzącego obrady.

§ 46.1. Wójt ew-idenc.jonu.je oryginały trchwał rv re.jestrze uchwał i przechowuje w-raz

z protokołami ses.ji rady.
2. Odpisy uchrł,ałprzekazujc się wtaścirvl.rn.iednostkom do realizac.ji
zalcztlic otl ie ll tresci.
Procedura głosowania

i

do wiadorności

§ 47. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 48. 1. Radny, głosu.iąc w sposób jaw,ny na pytanie przew-odniczącego obrad odpowiada czy
ile.jest to doptrszczalne
_jest ..za" uchrł,ałą. kanc1\,c]aturą lLrb wniosltierrr..jest .,przeciw", czy o
w,procedurzc clanego głosor,ł,aniil ..lł,strz1,111urie się od głosu", dodatkowcl sygnalizLr|ąc sposob

głosowania poprzez podniesienie ręki. Z wynikow głosowania w trakcie obrad sporządza się
imienny w-ykaz głosowania radnych. który podaje się do publiczne.| wiadomości
2. Głosowanie imienne odbvrva się rł, taki sposób. ze radn.v. po wywołaniur kole.jno z listy
przez przervoclniczącego obraci. w,vporviacla się czy .jest ..za" uchr,vałą kandyclaturą lub
wnioskicm, czy _jest ,,przeciw". czy o ile .iest to dopuszczalne w procedurze danego
głosowania, ,.wstrzymtrje się od głosu".
3. Głosowanl,e zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad . przelicza oddane głosy ,.za",
,.pfzeciw" i ,.wstrzymujące się", sumu.je ,je i porównu.iąc z listą radnych obecnych na ses.ji,
w,zględnie ze składenl lub ustalł,or,r,ym składenr rad_v. nakazr,l_je odnotor.ł,anie w.l,ników
głosoivania rł, prcltokole sesii,
4. Wl,niki głosorł at-iia .j aił,tlego ilgłasza przcrł ocllli cząci, obraci,

W

głosowaniu ta.jnym radni głosu.ją za pomocą ponumero\ł,anl,clr kart
ostemplowanych pieczęcią rady. przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania,
a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komis.ja skrutac,łjna z w.yłonionym

§49.1.

spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja skrutac1,|na przecl przystipieniem do głosowania ob.jaśniasposób głosolł,ania i
przepro,nł,adza .i e. rł,\,czltqi ąc kole.j no raclnl,c h z l i st1, obec noŚc i.
3. Kart do głosorł,ania nie moze b,r-c lvięce.i niż radnych obccnl,ch na ses.ji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutac,v.inej odczytuje protokoł" podając
wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załączntk do protokołu sesji.

§ 50.1. Przerł,odniczącl obrac1 przed pclclclanienl rł,niosku pod głosclwanie precyzuje iogłasza
radzie pr()potlo\Ąilnii tresc lrniosltLl rł talii sposcib" aby.icgo reclakc_ja b1,,ła prze.jrzysta.
a w,niosek rrie budził r.viltplirł,osci ccl cicl irrterrc, ji r,r.nioskodawcr,.
2. W pierw-sze.i kole.jności przcrł,odniczący obrad podda.je pod głosowanie wniosek na.jdalej
idący,.jeślimoze to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualn,v
spór co do tego, który z wniosków.iest naidalei idący rozstrzyga przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosow,ania w sprawie wyborów, osób, przewodniczący obracl przed
zamknięciem list,v kandydatórł, zap_vtuje każdego z nich cz,y zgadza się kandydor.ł,ać i po
otrzymaniu odpolł,iecizi tl,vierdzące.i poddirje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatorł,.
a następtli e zar ządza rł,y, bor1,,,
4. Przepis l-tst. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożyłuprzednio zgodę na
piśmie.

§51.1. Jezeli oprocz wniosku o pod.ięcie uchwały w danej spralł,ie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego w-niclsku. w, pierr.ł,sze.j kole.jnościrada głosuje nad wnioskiem
o odrzucenie u,niosku o pod.jęcie uchll,ał1,,
2. Głosovlanie nad poprawkatrli clo pclszczcg(llriych paragralólv lub ustępórł,pro_icktu uchrł,ał1,
następuje według icłr kolejrrości, z 1),n]. ze rł pierrł,szc.j koicjności przcwodnicząc1, obrad
podda.je pod głosorł,anie te poprar,ł,lti. których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych

poprawkach.

3. W przypadku przy-jęcia poprawki w-ykltrcza.iącej inne poprawki do projektu uchrvały,
poprarł,ek tyclr rrie podda.ie się pod głclsowanie.

4. W przypadku zgłoszcnia do tcgo samego

fiagmentr,r pro.jektu uchwał1, kilku poprirw,ek
stosuie się zasadę określoną lv ust. 2,
5. Przewodnicząc1, obrad moze ,zarząclzic głosowanie łącznie nad grupąpoprawek do pro.jektu
uchwały.

6. Przerł,odniczący obrad zarządza głosor,vanic rł, ostatnie.j koleinościza przl,jęciem uchrł,ały
w całościze zmianami rłynika.iącymi,z poprawek rvniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad moze odroczyc głosowanie, o jakim mowa w ust, 6 na czas
potrzebny do stw-ierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność
pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

52.1. Głosowanie zrłl,kłąrviększością głosórł, o7,naczą że przechodzi rł,niosek lub
kandl.datura. która uzyskała większą liczbę głosow, ,,zA" nlż ,,przecitv". Głosów
w,strz,vmującl,ch się i niew,ażny,ch nie ciolicza się do zadnej z grllp głosu.iących ..za" czy

§

,.przecirV".

głosorł,aniajest w,,vbol, .iednei z kilku osób lrrb mozliwości. przeclrodzi
kandl,datura lub wniosek. na ktor,v oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych

2. Jeżeli celem
na pozostałe,

§ 53.1. Głosotanie bezlł,zględrrą vi,iększościągłosó\\,oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydattrra, którc uzl,skał,v co na.inrnie.j jeden głos więcej od sumy pozostałych waznie
oddan,vch głosór.r,, to znaczy przecirł,nych i wstrzymu.iącycir się,

2.Bezwzg|ędna w,iększośćgłosów przy pavyste.i liczbie głosu.jących zachodzl wówczas, gdy
za wnioskiem lub kandydaturązostŃo oddanych 50oń + 1 w,aznie oddanych głosów.
3. Bezwzględna niększośćgłosów, przy nieparzystej liczbie głosu.|ących zachodz.i w-ówczas.
gdy za wnioskienl lub kand_vdaturą została odclana iiczba głosów o 1 większa od liczby
pozostałycłr rł,aznie oddanych głosow.

Rozdział 3
Komisje rady
rady gnrin1,"
§ 54.1. Komis.ie rtrd1, pode.imują i realizują przedsięr,vzięcia ob.jęte rł,łaścirł,ością
ktorc słltzą w;-koril,vi,,aniLr.jci zaclali. zgoclnie z iclr przednliotem działania,
2. Spraw1 do rozpatrzeniaprzcz, korrlis.je kierrrjc przew,clciniczący racly gnriny lub wojt gnriny,
3. Konris.ia rady podc.imu"je rozstrzl,gnięcia rł, fbrmie opinii i wnioskow oraz przedkłada .je
radzie gminy.
§ 55.1. Komisia rady moze odbywać posiedzenia w,spólnie z irrnymi komisjanri
2. Komisja rady moze z własne.i inic.iatyw;,podejmować w-spółpracę z komisjami rad innych
.jednostek samorządu terl,torialnego. a nadto z organi,zac.jami społecznymi i zawodowymi,
o ile.jest to zlviązane z realizac.ią.ie.i zadań.

§ 56.1. Pracami komis.|i rady kieruje
Radę Gminy.

.je.j

przewodniczący, powoływany i odwoływany przez

i nal ezy w szc ze gó lno ści
1) ustalenie, w porozllmieniu z przewodniczącym rady gminy porządku obrad, terminu oraz
zr,ł,ołanie posi edzenia ltortl i s.j i l
2) rł,noszctrie poclczas pclsicclzeIlia ltonlis.ji o ujęcie u porząclkr,r obrad spra\\'pozosta_jących
w zakresic dzirrłania lion"ris.j i l
3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie członkom komisii niezbędnych materiałów;
4) ustalenie listy gościzaproszonych na posiedzenie komisji rady.
3. W przypadku niemozności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komis.ji rad1'. .ic.i
pracarrri kieru.je zastępca przerł,odniczasego^ pow,oł,vwany i odwoływany przęz komis.ię rady.
4. JężeIi przew,odniczący- komisji i .iego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić slvoich
funkc.ii posiedzenie komis.|i racl_v zr,vołuic przer.ł,odrriczący rad.v gminy;
2,D o z,adań przewo dnic zące go komi

s.j

:

5. W przypadku nieobecności przerł,odrriczącego komis.ii rady i.jego zastępcy na posiedzeniu
korrrisji, obradom przewodniczv w_vbrany, w głosowaniu członek komisii. Do czasu wyboru
przelł,odniczącego obrad \\,, głosorvaniu. obrad1, prorvadzi najstarszy wiekiem członek
komis.ji. który wyrazi na to zgodę:
6. Obsługę administracy,ino-technleznąposiedzeń komis.ii zapewnia wó.it gminy;
7. Komisja rady pracrtje na posiedzeniach, przy obecności co naimniej połowy składu
komisii:
8. Posiedzenia komis.ji rady są protokołowane.
Przeu,oclnicząc1, stałe.j konrisji rad1, przedstar,l,,ia radz,lę gminy. na ostatnie.j ses.ji
w dan1,,nr roku kalendarzorł,v1-1,1 lulb w, terminie tlzech miesięcy" oc] dnia porł,ołania komis.ji,
ra]11o\vy plan pracy na rclk kalendarzor,vy, nie dłuze.j niż c,lo końca kadencji rady;
2. Po zakoriczeniu roku kalendarzowego. przewodniczący stałej komis.ji rady przedstawia
radzie gminy sprarł-ozdanie z, dz,tałalnościkomis.ii:
3. Przewodnicząc1. rad_v gmin}/ moze polecić przewodniczącemu komisii rady zwołanie
posiedzenia kornis.ji..iak ror.vnie,ż zło,żenje na ses.ii rady gminy spralł,ozdanta z,.1e.j działalności.

§ 57.1.

§ 58. Opinie i rvnioski konris.ii

rad1,, przl,jmow.i.ne są w głosorł,aniu .jarvnym. z,,vykłą
rł,iększościągłosów. przy obecnościco na.imnie.j połow_r, składu kornisii,

Rozdział 4.
Radni

§

59.1. Radni potrvierdza.|ą srł,o.ją obecnośc na ses.jach i posiedzeniach komis.ji podpisem na
liścieobecności.
ż. Radny w, ciągu 7 drri od daty odbycia się sesji lub posicdzenia komisji, lł,inien
usprar.ł,iedliwić swo.|ą nieobecność,składa.iąc stosorł,ne wl,iaśnienia przewodniczącemu rady
lub przew-odniczącemu komis i,
j

l. W przl,padku notor_ycznego

uch,vlania się prz,ez, radnego od rłykon,vwania jego
obor,viązkorł,, przewodrricząc_v racly I-1roze rł,nioskorł,ac o r,rdzielenie radnemu upomnienia.
2. LJchwałę vr,sprarł,ic" o iakic.j mo\ĄA w t-tst. 1 racla podejmirje po uprzednirn r,rmozlir,vieniu
radirenru złożenla 1ł,y,jaśnieri.ch_vba żc okaze się to niemozlirł,e.

§ 60.

§ 61.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwlązanie z nim

stosunku pracy, rada moze powołać kołnis.ję dorażnądo szczegołowego zbadanta wszystkich
okoliczności sprari1
2. Komis.ia przedkłacia srł,oje ustalenia i propoz.vc.je na piśrnie przelvodniczącenru rad1,.
3. Przecl pod_ięciem uclrwały, u, przednliocic r,r,skazan\/m \\, rrst. i rada pow,inna umoźliw,ić
radnemu złozenie rł,l,i aśrrień.
.

Rozdział 5.
Wspólne sesje z radami innych jednostek

§

62.1. Rada lT}oze odbvrł,ać rł,sp(llne ses"ie

z

raclami irrrrl,ch.iednostek samorządu

ter1,,torialllego. \Ą szcz_cgćllrrclści clla rozpatrzerria i rozstrzl,gt-tięcia ich wspolnvch spraw.

2. Wspolne ses.ic orgirrlizują przevi,otlnlcząc1, racl zaintcrcsowiinych .iednostek samorządu

terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisu|ą wspólnie przewodnczący lub upowaznieni
wiceprzewodniczący zainteresolł,anych jednostek samorządu terytorialnego.

sesji ponoszą rownonliernie zainteresowane .iednostki samorządu
terytorialnego. chl.ba ze radni uczestniczący we wspolne.i sesii postanowiąinaczei.
ż. Przebieg wspolnych obrad moze b,vć uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym
przed przystąpieniem do obrad.

§ 63.1. Koszty

i,i,spolnc_i

Rtlzdział 6

Zasad1, i tryb dzialania komisji rclviz_vjnej

Do zadańkomis.ii rewizy.|ne.i nalezy:
i; na zlecenie i w zakresie określonym pTzęz radę gminy dokonywanie kontroli działalności
wójta gminy. gminn,vch jednostek orgarrizacy-inych oraz jednostek pomocniczych gmin1':
§ 64.

2) rozpatrzenle:
a) sprarł,ozdarria tlnansowego.
b) sprarł,ozc]ania z u,1-lronatria br:clzctu gnliIlv sporzącizoncgo na poc'lstarvic danl,ch erł iderrcji
księgorvc.j budzetu.
c)intbnrracji o stanie mienia grnin;,, ora,z zaopirriowanie w,ykonania budżetu gminy
i przedstawienie raclzie gminy stanorł,iska i wniosku w sprawie udzielenia lrrb nieudzielenia
abso iutorium wój towi.

rok kalendarzorł'y.
§ 65.1. Rarla grrrin,v uchrvala plan kontroli korrris.ji rew,izl,inc-i na następny
ltalendalzow}llll.
na ostatnic,i ses.ji w danl,nr roku
2. Plan kontroli zawicra.jący-:
1 ) wskazanie j ednostki kontrolow-ane.j ;
2) zakres kontroli;
3) termin przeprowadzenla kontroli - stanowi iednocześnie zlecenie clla komisii rerł'izyinej,
o którym mowa w § 64 pkt 1.
3. przed złozeniem rł.niosku. o ktorym fllo\Ąla w § 64 pkt 2. komis.ja rerł'izl'jna moźe podjąĆ
czynnościkontrolnc ił zakresie gospodarki lillansowej gnrinv,
lr,rb po upływic okresu, na który rada gminY
konris.ji rer.vizy.jnej, przerł-odniczący komisii składa na ses.ii rady

§ 66. W I kw.artale roku kalenclarzowego

Źatwierdziła plan kontroli
gminy sprawozdanie z je.i działalności.

w,§ 71 ust.2" w zr,ł'iązku
§ 67.1, Komis.ia rer,vizl.jna lub zespcił kontrolnv. o któr,vm mo\\,a
prawo
do:
r,na
z vi,ykonl,rł.arrą clziałair-iościąrł .jeclnostce kontrolowane.j.
1) wstępu na.jc.j tercn:

2) ządaniaod kierow,nika.iednostki kontrcllowane.j udostępnienia dokumentów:
3 ) zabezpteczęnla dokumentow, wykonywania kserokopii i innych dowo dów;
4) ządanta od pracow,ników wyjaśnień pisemnyclr lub ustnych do protokołu;
5) zwoływania narad z pracow,nikami.
2. Komisja rewizl,jna, w toku korrtroli, moze zwrócić się do woita gminy z wnioskiem
o zasięgnięcie opinii ql,spcc.jalizclrvane.j instl,tuc.ji albo przeprorł'adzenie badania lub
ekspert,r,ł1,. Ekspertl,za nie moze clcltl,cz_vc occl-Ił,, mer\,1orvc7ne.j działalnoŚci rł'o.jta gminv,
rriezbędne warunki
§ 68.1. Kierownik jednostki kontrolorł,ane.i zapewnia komisii rew-izyjne.j
techniczno - organizacyjne do prowadzenia kontroli.
2. Komisja rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie moze w istotny sposób naruszać
obowiązu.| ące go w kontro lowanej j edno stce porządku pracy.

komisji rewizyjnej powołuje rada gminy.
Ź. Komisja rewizyjna wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich człoŃów na
posiedzeniu komisji.
§ 69.1. Przewodniczącego

Prz,er,ł,ociniczilc1. kolrris.ji rcrł,iz1 jnt-,j zriołu.jc pclsicclzcnia korTris.ii oraz kieru.je .je"}
pracą. § 55 ust. 1- 2 stosuie się oclpowiednio.
2. P odczas nięobecnościprzewodniczące go komisj i rewizyjnej lub niemozności sprawowania
plzezniego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastęp ca przewodnic zącę go komi sj i,

§ 70.1.

71.1. przewoclniczącl,rady gminy rł,yda.je członkom komisii rewizl'jnej inrienne
przedmiot kontroli.
iow.aznienia clo przeprowadzenia kontroli" określa.jąc zakres i

§

Upoluaznienie podlega okazaniu kicrorvnikorł,i.iednostki kontrolowane.j.
2. Do przeprowacl-zenia określonych czynności kontrolnych przeu'odniczącY komisJi
rewizl.jnój -Ór. wyznaczyc zespół kontrolny" składający się z członkow komis.ji rew'iz1'|nej.
protokołowane.
§ 72.1. Posiedzenia komis.ii rew-izyjnej są

Ź. Niezalcznie od protokółu z posieclzenia. komisja rewizl,jna (zespół kontrolny) sporządza
protokoł z przebiegu kontroli. któri, pocJpisurją \Ąlszysc}, członkowie komis.ii rew'iz,vJnej
(zespołu koritro l ne go ) bi orąc1, lrdzi ał w cz,1 ntrośc i aclr kontrol nych.
3. protokół z przcbiegtr kontroli LrimLrjc l-akt1, służąccdo ocen1' .jednostki kontrolorł'ane.i.
w t,vm szczegolnie określa:
1) nazwę i adres jednostki;
2) imię i nazwisko kierownika;
3) imię i nazwisko osób kontrolu.iącychl
4) przedmiot kontrolil
5) czas tlwania kontroli;
6) wykorz_vstane dowod_v ;
7) stwierdzone rrcirybienia oraz nieprawidłowości;
8) stanowisko komisji rewizyjnej.
4. Kięrownik.jednosiki konńlow.ane.i może w-nieśćr-rw-agi do protokołv z przebtegu kontroli
oraz odnieśćsię do stwierclzonych nieprawidłowościw terminie 7 drri od dnia otrzYmania
protokołu. Komls.ia rerł,iz},jna odnosi się na piśnrie do r-rwag zgłoszonych Prz,ez kierownika
ko

n

tro 1 o lv an e.j

j
.

e

c,l

no

s

tk

i

o r g a lr i z ac

§ 73.1. Stanorł,isko komis.ji

1,.

j

n

c1

j

rew,izl,jne.i"

o ktorym

mow,a

rł,§ 72 ust.3 pkt 8, podlega

zatrł,ierdze nlu prze,z radę gminy.

2. przewodniczący komisii rer,ł,izy.jnej najpoznie.i na l4 dni przec1 tetminem przedstaw'ienia
protokołu
, prr.ti.gu kontroli. na ses.ji racly gminy przekazuje wójtowi gminY i kierowrrikowi
-kontrolowane.j
gminne.j .|eclnostki organizac,v.ine.i c1o lł,glądu dokument_v. o któryclr mor,va w §
72 ust. 3. dot_vczące te.i kontroli.

w terminie 30 dni od
§ 74. Wó.it Gminy albo kierow.nik gminnej .jeclnostki organizacyjne.j,
racię gminY
1,
infbrmu.ie
ust,
w
73
§
ónia zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa
o działaniach podjętych w związku z.jej stanowiskiem.
prZęZ niego mandatu
§ 75. Rezygnac.|a, oclrł,ołanie członka komis.ii relł,izl,jnej lub utrata
iaclncgo nie przervrł,a czr,nnościpoctiętl,ch rv ramach kontroli.juz rozpoczęte.j, chYba że skład
,mnie]sr,v się ao iiczbl,nrnie.iszc.i ni,ż,lrly, clsob1, lr_lb gdy,khrb radnyclr, ktorl'utracił swo.iego
przeclstawiciela rł, komis.ii rerł,izyjne.i złoż,.'-, lłniosek o przerwanie czYnnoŚci kontrolnYch,
wskazu.j ąc .j ednocześni e in nego przeclstarł,ic i ela do .j c- j składrr.

Rozc]zial7
Zasady i tryb działania komisji skarg, wnioskórv i petycji
§ 76.1 Do zadań komis.ii skarg, wnioskon, i petyc.ji należy:

1) opiniowanie skierolvanych do radl,gminl,skarg na działalnośćwo.jta gminy oraz na

clziałalnośckicrorł,nik(lrł, gn-iit-tt"l\clr.jcclnostck organizac1, jn1,,ch:
2) opiniouanic skicrow,anl,ch przez raclę gminy, wnioskorł,
obywateli.

2. Kornisja może przylmować do protokołu skargi

i

i

petyc.|i składanych prz,ęz

wnioski wnoszone do Rad,v Gminy

ustrrie.

§ 77.1. Jezeli rada gminy nie.jest właściwado roz-patrzenia skargi, o której tno\\ra w § 76 ust

1

pkt 1. przerł,odniczący ltomis.ii skarg. wnioskow i
.ją
przerł,odnicząccnu rad1,, gnlirrv z rłnioskicnr o przesłanie r,rłaścir,r,emr-rorganowi
pety,-c.ji

niezrvłocznie przekazrrje

i porł ia,-lom ien ic skarżącego.

2. Komisja skarg, wniosków, i petyc.ji. prowadząc postępow,anie wy.jaśniające lv sprawie
skargi. o ktorej mo\Ą.a w § 75 ust, 1 pkt 1. występuje odporł,iednio do wóita gmin,v albo do

wlaściw,ego kierownika gminne.j iednosti<i organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska,
w,terminie 14 drri.
3. Konris.ja skarg. wtriosków,ipctl,cji. po r,rzyskaniu stanorł,iska. o ktorl,rn mowa rł,ust,2,
oraz po przeprovr,adzerlirr plostępor.lania lvt,jaśnia.iącego. zajnruje stanor.visko r.r sprarvie clraz
przekazuje.je przcrłodnicztpctllt-t rad1, grnirl1
.

§ 78. Jezeli rada gminy nie jest w,łaściwado rozpaIrzenia skargi, o którei mo\Ą,a w § 76 ust 1
pkt 2. przew,odniczący komisji skarg. wniosków i petycji triezwłocznie przekazu.je .ią
przewodniczącemu rad1, gminy z rł,nioskiem o przesłanie właściwemuorganorł i
i por.ł iadomiellie skarzącego.

§ 79.1. Komis.ja skarg. wllioskow,i petl,c.ji, rozpatrując wniosek lub petycję moze zasięgać
opinii ekspertów, w-,vstępować o za.ięcie stanowiska do wojta gminy lub kierorł'ników
gminnych.iednostek organizacy.jnyclr rł, terminie 14 dni.
2. Komisia skarg. lvrriosków i petycji za.jmlrje stanowisko w sprawie wniosku lub petycji
i pr-zekazuje je przerł,odniczącemu racly.
§ 80. Szczcgtiłorłe zasacll,clziałarlia. \\,tvlll

własnl,m zakresie dzialając

\Ą,

tcrtllinl

oclbl,vi,,ania posiedzeri. konis.ja ustala we

p()rozlllllicniu z przervodniczilc),m rady gminy.

§ 81. W I kwartalę roku kaiendarzowego przewodniczący komisji składa na ses.ji rad_v gminy
sprawozdanie z.| e.| działalności,

komisii skarg. rł,niosków i petyc.|i pow-ołu.ie rada gmiir1,.
2. Kornisja skarg. r,vnioskórł,ipetl,c.ji wl,biera zastępcę przewodniczącego spośród swoich
§ 82.1. Przewodniczącego

członkorł, na posiedzeni

ur

ltomis.j i.

§ 83.1. Przeu,odniczący komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenia komisji oraz
kieruje je.i pracą.
2. Podczas nieobecności przewodniczącego komis.ii skarg. w,niosków i petycji lub
niemozności spralvorł,ania przez niego sr,vojej funkc.ii, cz,vnności tych dokonuje zastępca
przeli,,odniczącc go konli s.] i.

§ 84. Posiedzenia

komisii skarg, wniosków i petyc.ii sąprotokoło\Ą,ane,

§ 85. Stanowisko komisji skarg, rvnioskow,i petycji. o którym mowa rv § 76 ust. 3
2 podlega zatr,vierdzełriu przez raclę gminy.

i § 78

ust.

§ 86. Rezygnacja, odwołanie członka komis.ji skarg, w-rriosków i petycji lub utrata przez niego

mandatu radnego nie przerywa podjętl.ch czynności chyba, ze skład zmniejszy się do liczby
mnie.|szej ntż trzy osob1, lub gdy klub radnych. który utracił srł,ojego przedstarł,iciela
w komisji skarg. wrrioskórł,ipetycji złoż.vrł,niosek o przerwanie czynności, rvskazu.jąc
.jednocześnieinnego przedstawiciela do .iej składu.

Rozdział 8
Zasady działania klubów radnych
§ 87. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§ S8.1. Klub racln.vch rozpocz}lna clziałalnośćz chwilą podania przcz osobę reprezentuiącą

klub ltrb osobę upow,aznionąprzet kltrb illfbrmac.ii na piśmie złożonyimdo przewodniczącego
rady, o składzie osobou-ym klubu,.iego nazr,vie oraz zasadach reprezentac.ii.
2. Wystzlpienie radnego z klubu radnych następuje z chwilą.iednostronnego oŚwiadczęnta
woli radnego o wystąpieniu z klubu lub ośrł,iadczenlawoli o niewyrazeniu zgody na zasady
reprezentacji klubrr.
3. W razie zmiany składu klubu lub.jcgo rozrł,iązania przewodniczącv klubtr jest oborł'iązarry
clo niezrvłocznello po i nlbrnr olvan i it cl t).,lTl p lzc\,vod n i czące go rady,
§ S9.1. Kluby działająw okresie kadencji rady,
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwtązaniu na mocy uchw,ał ich członków, lub gdy
liczbaczłonków spadnie ponizej 3.
§ 90. Prace

klubów organizĄąprzewodniczący klubów, wybierani pTzez członkow klubu.

§ 91.1. Klub_v tllogą l-łchlł,alaćr,r,lasne rcgr-rlamirr1,.

2. Regulaminy kluborł, nie mogą bl,c sprzeczne zc statutem gminy.

92.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawczę i opiniodawcze w zakresie
organizacji i trybu dziŃaniarady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady wyłącznie przez swych

§

przedstawicieli,

Dział IV
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich przez obywateli
dostępu do
§ 93. Prawo do uzyskania informacji przysługuje każdemu obywatelowi w formie
informacji, do wstępu na sesje rady i posiedzenia komisji z możIiwościąrejestracji dźwięku
t obrazu oraz dostępu do dokumentów urzędowych,

§

94.1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji

sporządzania odpisów i notatek.
2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, obejmująw szczególności:

QTaZ

protokoły z ses.ji rtrd_v gmin1,l
2') sporządzone protokoł,v z posiedzeń komis.ii rady,:
3) rejestr uchwał wraz, z podlętymi uchwałami rady gminy;
4) rejestr wnioskow i opinii komisii rady wraz z treściąwniosków i opinii;
5) rejestr interpelacji i w,niosków radnych wraz z ich treściąi udzielonymi odpowiedziami;
6) rej e str zarządzeń wr az z zarządzenlami wói ta gminy.
3. Dostęp do clokumentow obe.imuje rowniez dokumenty przeclrow,ywane w archiwum urzędu
gminv.
1) sporządzone

§ 95.1. Wgląd do dokunlentacji oraz sporządzanie z nich odpisolv i notatek odbyi,ł'a się

w obec no ści prac o rłłrika właścirł,e.i ko rrrórki organizac.v.j rre.i urzędu gmin,v.
2. Sporządzanie odpisorł,i notatek tnoze obejnrow,ać wykonanie lub uz,vskanie kopii, Zasady
sporząclzania kopii l;stala w-o.jt grnir-r,v. uwzględnia.|ąc warunki organizac_vjne urzędu gminy
oraz ponoszonę z tego t_vtułu kosztórł,.

I)ział VI
Przepisy końcowe

z dnia 2 kwietnia 2008r.
poz.1617).
(Dz.lJrz.
Łódzkiego.
Woj.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy ł.anięta
§ 96. Traci moc uclrv,ała nr XIV/71/08 Rady Gminy Łanięta
§ 97.'fraci moc uchlvała nr XXIX/201/18 Rad_v Gmin,v Ł.anięta
w spraw,ie ucl,irvalcnia Statutu (jnrinr, Łarlięta.

z

dnia 12 r.ł'rześnia2018r,

§ 98. Uchw,ała wclrodzi w życie po upłyrvie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Woj ewodztwa Łódzkiego.

PR.ZE\ryoDNICZĄCY
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Załącznik nr

l

do Statutu Gminy Łanięta

Wykaz sołectw i miejscowości wchodzących w skald §ołectwa Gminy Łanięta
Lp.
1

2.
3.
4.

Anielin
Budy Nowe

Anięlin, Nutowo, P omarzany
Budv Nowe
Chrosno, Chruścinek,Klonowiec Wielki
Juków, Franciszków
Kąty
Łanlęta

Chrosno
Juków

8.

Kąty
Łanlęta
Raimundów
suchodębie

9.

Swiecin_v

i0.

wola chruścińska
Witoldow
Wilkowia
Zsoda

5.
6,
7.

11

1ż,
13.

MIEJSCOWOSCI WCHODZĄCE
W SKŁAD SOŁECTWA

NAZWA SOŁECTWA

I{ąjnltrnclow

Suchodębie. Kliny, Lipie. Marianów
Bronisławów, Swieciny, Swiecinki
wola chruścińska
Budy Stare, Witoldów
Ryszardów, Wilkowia
Zgoda

Załącznik nr 2 do Statutu Grrliny, ł,anięta
W,,,-kaz .| edno ste k or ganizac1, i nyclr

Lp.
1

2.
3.
^
+.

NAZWA JEDNOSTKI
szkoła podstawowa lm. ł.anięta 13 a

Kornela Makuszyńskiego
przcdszkole Lokalne
Gm nny OśrodekPonrocy
Spo ecznei

Łan ęta 15
Łanięta 15

i

ł,anięta 15

Gminnv ośrodek kultur,v

Gminy

Ł anięta

SIEDZIBA

e

f
1'

Sportu
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