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UCHWAŁA NR V/36/2015
RADY GMINY W JORDANOWIE
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jordanów.

Na podstawie art.3 ust.1, art. 18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.
U. 2013 r., poz. 594 j.t./
Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Statut Gminy Jordanów wraz z załącznikami.
§ 2. Statut Gminy Jordanów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jordanowie nr II/5/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminy w Jordanowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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Załącznik do Uchwały nr V/36/2015
Rady Gminy w Jordanowie z dnia 31 marca 2015r.
STATUT GMINY JORDANÓW
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Siedzibą organów Gminy jest miasto Jordanów.
2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 9.255 ha.
3. Granice Gminy oraz jej wewnętrzny podział administracyjny określa mapa informacyjna, stanowiąca
załącznik Nr 2 do Statutu.
4. Gmina posiada herb, którego wzór i opis stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.
5. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.
II. JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 2. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, zwane dalej sołectwami.
2. Gmina Jordanów obejmuje terytorium następujących sołectwa :
1) Łętownia,
2) Naprawa,
3) Osielec,
4) Toporzysko,
5) Wysoka.
3. Ustala się następujące zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia sołectw :
1) na wniosek Rady Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji społecznej według zasad odnoszących się do
organizacji zebrań wiejskich,
2) z inicjatywy mieszkańców w formie wniosku popartego podpisami, co najmniej 20 % mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Konsultacje z mieszkańcami mają na celu jak najkorzystniejsze określenie przebiegu granic tworzonego
sołectwa.
5. Przy podziale i łączeniu sołectw uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i związki istniejące między mieszkańcami.
III. ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW
§ 3. 1. Dokumenty zawierające informację publiczną, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.), udostępnia podmiot będący w ich
posiadaniu, odpowiednio:
1) wójt lub osoba przez niego wskazana,
2) kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana - jeżeli dotyczą zadań wykonywanych
przez tę jednostkę;
3) sołtys lub osoba przez niego wskazana - jeżeli dotyczą działalności sołectwa.
2. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich:
1) Z zastrzeżeniem §17 ust.3 protokoły i uchwały dotyczące pracy organów Gminy są dostępne w Biurze
Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz
o ochronie informacji niejawnych
2) dla udostępnienia dokumentów niezbędny jest pisemny wniosek zainteresowanego przedłożony
Przewodniczącemu Rady Gminy.
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3) udostępnianie i korzystanie z dokumentów odbywa się na miejscu w Biurze Rady, kopie protokołów
i uchwał lub odpisy tych dokumentów wydawane są na wniosek i koszt zainteresowanego.
IV KOMISJA REWIZYJNA
§ 4. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, która z mocy prawa kontroluje działalność Wójta Gminy
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
2. Komisja podlega Radzie Gminy.
§ 5. 1. Komisja działa na podstawie art.18a ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu Gminy.
2. W skład Komisji Rewizyjnej
i Wiceprzewodniczącego Rady.

wchodzą

Radni,

z wyjątkiem

Przewodniczącego

Rady

§ 6. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji
2. W przypadku
Wiceprzewodniczący.

nieobecności

Przewodniczącego

pracami

kieruje

wybrany

przez

Komisję

3. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli podmiot kontroli może
dotyczyć praw i obowiązków jego albo małżonka krewnych lub powinowatych.
4. Członek może być również wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące
wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
5. Posiedzenie może się odbyć, gdy uczestniczy w nim quorum rozumiane jako połowa ogólnego składu
Komisji.
6. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów. Udział
w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komisji.
§ 7. 1. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez
Rade Gminy oraz kontrole doraźne
2. Kontrole doraźne Komisja Rewizyjna podejmuje na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy lub
z własnej inicjatywy
3. Przewodniczący Rady Gminy zalecając Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli określa
szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz zakres jej przeprowadzania.
4. Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz w roku oraz każdorazowo na
żądanie Rady
§ 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia odpowiednio Przewodniczącego Rady Gminy lub
kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzania kontroli, podając przedmiot kontroli
i orientacyjny czas jej trwania na co najmniej na 2 dni robocze przed terminem kontroli.
§ 9. Komisja Rewizyjna Uprawniona jest do:
1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) powołania biegłych do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,
5) żądania od kierowników kontrolowanej jednostki pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach będących
przedmiotem kontroli,
6) przyjmowania oświadczeń,
7) sporządzania dla członków Komisji Rewizyjnej odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.
§ 10. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia Komisji warunków i środków
niezbędnych do sprawnego przeprowadzania kontroli.
2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych Komisja zobowiązana jest do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki
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2) przepisów o postępowaniu z wiadomościami
obowiązującym w jednostce kontrolowanej

zawierającymi

informacje

niejawne

w zakresie

3) innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
3. Działalność Komisji nie może naruszać w jednostce kontrolowanej obowiązującego porządku pracy,
w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.
§ 11. Komisja winna w szczególności dążyć do:
1) rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego,
2) ustalenia nieprawidłowości i uchybień oraz przyczyn i skutków ich powstania, jak również wskazania osób
odpowiedzialnych za ich powstanie.
§ 12. 1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej
2. W protokole wskazuje się fakty stanowiące podstawę oceny jednostki kontrolowanej , uchybienia
i nieprawidłowości , ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treści protokołu oraz
przebiegu kontroli
4. Protokół sporządza się w czterech egzemplarzach, z których jeden składa się do akt, natomiast pozostałe
otrzymują odpowiednio:
1) kierownik jednostki kontrolowanej,
2) Przewodniczący Rady Gminy,
3) Wójt Gminy.
§ 13. Komisja Rewizyjna , za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy kieruje do jednostki
kontrolowanej zalecenia pokontrolne.
§ 14. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w zaleceniach
pokontrolnych zawiadomić pisemnie Komisję o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
2. W razie braku możliwości realizacji zaleceń pokontrolnych należy podać uzasadnione przyczyny ich
niewykonania i propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 15. 1. Wyniki swych działań Komisji Przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdań.
2. Sprawozdanie winno zawierać zwięzły opis wyników ze wskazaniem nieprawidłowości oraz zalecenia
zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
V GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 16. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy
2. Jednostkom pomocniczym przysługują następujące uprawnienia w sprawach związanych z uchwaleniem
budżetu Gminy
1) składanie wniosków o przydział środków budżetowych
2) opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej propozycji przyznania środków finansowych dla
poszczególnych jednostek pomocniczych.
3) przedstawienie propozycji przeznaczenia wydzielonych w budżecie środków dla tych jednostek
3. Rada może wydzielić w budżecie część ogólnych środków finansowych budżetu przeznaczając je dla
jednostek pomocniczych na realizację zadań publicznych.
4. Wydzielone w budżecie środki finansowe dla jednostek pomocniczych wydatkowane są przez Wójta
Gminy po rozpatrzeniu propozycji dotyczących wydatkowania tych środków przedstawionych przez Zebrania
Wiejskie lub Radę Sołecką.
5. Dokumenty związane z realizacją zadań zawnioskowanych przez Rady Sołeckie zgodnie z przepisami
ustawy o zamówieniach publicznych i rachunkowości prowadzi Urząd Gminy.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 18. 1. W sprawach
obowiązującego.

nie uregulowanych

w Statucie

stosuje

się

przepisy

prawa

powszechnie

2. Integralną część Statutu Gminy Jordanów stanowią:
1) Wykaz jednostek organizacyjnych,
2) Mapa Gminy,
3) Herb Gminy,
4) Flaga Gminy,
5) Sztandar Gminy,
6) Pieczęć Gminy.
7) Regulamin Rady Gminy Jordanów
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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Załącznik nr 1
do Statutu Gminy Jordanów

Wykaz jednostek organizacyjnych
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2.Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli
3.Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Promocji
4. Zespół Szkół w Naprawie
5. Zespół Szkół w Łętowni
6. Zespół Szkół w Toporzysku
7. Zespół Szkół w Osielcu
8. Zespół Szkół w Wysokiej
9. Przedszkole Samorządowe w Łętowni
10. Przedszkole Samorządowe w Osielcu
11. Przedszkole Samorządowe w Naprawie
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Załącznik nr 3
do Statutu Gminy Jordanów

Herb Gminy Jordanów

Opis herbu Gminy Jordanów
Herbem Gminy Jordanów jest wizerunek dwóch przedmiotów heraldycznych (topora i trąby
myśliwskiej) oraz trzech kolorów: błękitu, złota i srebra.
W polu błękitnym znajduje się topór o srebrnym ostrzu i złotym toporzysku, poniżej złota
trąba myśliwska (róg), ustnikiem w prawo, z czarnym okuciem i złotym paskiem zawiniętym w
formie pętli oplatającej toporzysko.
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Załącznik nr 4
do Statutu Gminy Jordanów

Flaga Gminy Jordanów

Opis Flagi Gminy Jordanów
Flaga Gminy Jordanów ma postać płata składającego się z trzech pionowych pasów: niebieskiego,
białego i niebieskiego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem: 1/4 : 2/4 :1/4.
Na środkowym szerszym pasie umieszczony jest herb Gminy. Stosunek szerokości do długości flagi
wynosi 5:8. Barwy flagi nawiązują do barw herbu Gminy Jordanów.
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Załącznik nr 5
do Statutu Gminy Jordanów

Sztandar Gminy Jordanów

Opis sztandaru Gminy Jordanów
Sztandar Gminy ma postać kwadratowego płata materiału, składającego się z awersu i rewersu,
czyli płata prawego i płata lewego, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą, poniżej
której znajduje się szarfa z kokardą. Płat prawy jest srebrny, wykończony niebieską bordiurą, ze
złotymi obustronnie frędzlami. Pośrodku płata umieszczony jest herb gminy, ponad nim napis
haftowany czarnymi literami: GMINA JORDANÓW, poniżej herbu daty 1992 – 2002 (data
powstania gminy oraz data ufundowania sztandaru). Płat lewy czerwony ze złota bordiurą,
pośrodku godło herb województwa małopolskiego ukoronowany biały orzeł, wokół którego biegnie
napis: SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI POTRZEBUJE NARÓD. Górny półokrągły napis
oddzielony jest od dolnego dwoma krzyżykami kawalerskimi. Litery napisu haftowane białą nicią.
Szarfa i kokarda sztandaru w barwach województwa małopolskiego ''biało – żółto – czerwona'' (o
proporcjach poszczególnych stref 2/5, 1/5, 2/5). Głowica sztandaru metalowa, odlana z brązu, w
kształcie tarczy herbowej z herbem gminy. Do drzewca sztandaru przybite są dwustronnie gwoździe
o okrągłych główkach, w barwie metalu z którego wykonano głowicę.
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Załącznik nr 7
do Statutu Gminy Jordanów

Regulamin Rady Gminy Jordanów
§ 1
1.
2.
3.

Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się spośród
dowolnej liczby kandydatów radnych. Zgłoszenia kandydatów dokonują radni.
W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości
głosów głosowanie należy powtórzyć, ograniczając je do kandydatów ,którzy w
pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
Jeżeli w drugim głosowaniu wymaganej większości głosów nie uzyskał żaden z
kandydatów , wybory powtarza się na tym samym posiedzeniu sesji, rozpoczynając je
od zgłaszania kandydatów.
I. SESJE RADY GMINY
§ 2

Rada odbywa sesje zwyczajne, nadzwyczajne lub uroczyste.
§ 3
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Sesję organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając miejsce, dzień, godzinę
oraz porządek obrad.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję uroczystą, w związku z obchodami świąt
oraz dla uczczenia ważnych dla gminy rocznic, wydarzeń lub okoliczności albo z
innych, istotnych powodów.
Przewodniczący Rady może organizować sesje wyjazdowe.
O terminie sesji, zawiadamia się radnych oraz sołtysów najpóźniej na 7 dni przed
terminem sesji. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z
projektami uchwał. Niezależnie od powyższego, zawiadomienie o sesji powinno być
podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zawiadomienie o sesji zwołanej odpowiednio, w celu uchwalenia budżetu Gminy, sesji
sprawozdawczej z wykonania budżetu za rok poprzedni- radni winni otrzymać co
najmniej 14 dni przed terminem sesji.
W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 i 5 Rada Gminy może
podjąć uchwałę o przerwaniu sesji i wyznaczyć nowym termin jej odbycia. Wniosek o
przerwanie sesji z tego powodu może być zgłoszony tylko przed przyjęciem porządku
obrad.
Sołtysi i przewodniczący rad sołeckich uczestniczą w sesjach Rady Gminy bez prawa
głosowania. Mają prawo zgłaszania interpelacji, wniosków i zabierania głosu we
wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad. Sołtysowi i przewodniczącemu
rady sołeckiej przysługuje dieta w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy.
Przewodniczący może powiadomić o terminie sesji przedstawicieli mediów.
Listę osób zaproszonych na sesję innych aniżeli wskazane w treści niniejszego
paragrafu ustala każdorazowo Przewodniczący Rady.

1
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§4
1.

2.

Sesje są jawne. Miejsce, termin i proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady
podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej na 7 dni przed terminem
sesji.
Podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone w tym
celu miejsce. Osoby te mogą złożyć Przewodniczącemu wniosek o zabranie głosu
najpóźniej przed otwarciem sesji. Odpowiedź mogą otrzymać w trakcie rozpatrywania
wolnych wniosków, zgodnie z porządkiem obrad.
II PRZEBIEG SESJI RADY GMINY
§ 5

Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności , co najmniej połowy ogólnej
liczby radnych.
§ 6
1.
2.

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania
Wiceprzewodniczący.

wykonuje

§ 7
1.

2.

3.

Sesje odbywają się w zasadzie w czasie jednego posiedzenia , jednakże na wniosek
Przewodniczącego Rady lub ¼ radnych obecnych na sesji, Rada może zdecydować o
przeniesieniu części obrad sesji na następne posiedzenie ustalając nowy termin
dalszych obrad.
Przewodniczący Rady w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad
podejmuję decyzję o przerwaniu sesji. Imiona i nazwiska radnych, którzy bez
usprawiedliwienia opuścili sesję, przez co doszło do jej zerwania z powodu braku
quorum, odnotowuje się w protokole, a Przewodniczący wyznacza nowy termin
posiedzenia tej samej sesji.
Uchwały podjęte do momentu przerwania sesji zachowują ważność.
§ 8

1.

2.
3.
4.

Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdza
quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając
jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, z powodu których sesji nie odbyła
się.
Otwarcia sesji dokonuje Przewodniczący Rady przez wypowiedzenie formuły „ Wysoka
Rado, otwieram ..... sesję Rady Gminy”.
Po otwarciu sesji Przewodniczący poddaje pod dyskusję porządek obrad.
Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny lub Wójt
przed przyjęciem porządku obrad.
§ 9

1.

Stałymi punktami porządku obrad sesji zwyczajnej winny być:
1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
2) zgłaszanie interpelacji i wniosków
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2.
3.
4.
5.
6.

3) wolne wnioski
Interpelacje i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
Interpelacje i wnioski składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy
czym powinny być sformowane jasno i zwięźle. Interpelacje mogą być składane ustnie
na sesji lub pisemnie miedzy sesjami.
Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela w miarę możliwości odpowiedzi na
interpelacje i wnioski pod koniec obrad sesji lub pisemnie w terminie do 14 dni od dnia
złożenia wniosku.
W razie braku odpowiedzi radny ma prawo zwrócić się o interwencję do
Przewodniczącego Rady.
Na wniosek radnego Przewodniczący Rady może włączyć sprawę do rozpatrzenia do
porządku obrad kolejnej sesji.
§ 10

1.
2.

3.

Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i
zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach może
dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.
Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w
uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
Radny zabierając głos winien formułować swą wypowiedź w sposób odpowiadający
godności oraz funkcji Radnego W sprawach tego wymagających radny powinien
kierować się względami merytorycznymi.
§ 11

1.

2.
3.
4.
5.

Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad
zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
Przewodniczący Rady może zwracać mówcom uwagi dotyczące tematu i czasu
trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę
„ do rzeczy”.
W przypadku, gdy forma i treść wystąpienia albo zachowanie mówcy w sposób
oczywisty zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji Przewodniczący Rady
odbiera mówcy głos , polecając odnotowanie tego faktu w protokole.
Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady Gminy biorących
udział w sesji.
Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym
osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek lub
powagę sesji.
§ 12

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę
„ Zamykam ...sesję Rady Gminy Jordanów”.
§ 13
1.
2.
3.

Z każdej sesji sporządzany jest protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad.
Do protokołu dołącza się listy obecności, podjęte uchwały, materiały sprawozdawcze i
inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w biurze Rady, jak również
dokonuje się jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

3

Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego
– 15 –
Poz. 2452
_______________________________________________________________________________________________________________

4.

Do 7 dni od daty publikacji protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej, radni mogą
zgłaszać poprawki i uzupełnienia, o których uwzględnieniu podejmuje decyzję
Przewodniczący Rady.
§ 14

1.

2.

Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności
zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i
protokolanta.
2) stwierdzenie prawomocności obrad
3) przyjęty porządek obrad
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
5) przebieg obrad, w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty
zgłoszonych, jak również przegłosowanych uchwał stanowiących załącznik do
protokołu,
6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”,
„wstrzymujących się”
Protokoły numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej
kadencji oraz pełną cyfrą roku kalendarzowego.

III. UCHWAŁY RADY GMINY
§ 15
1.
2.
3.

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwały.
Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy ustawowego składu Rady Gminy, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o
samorządzie gminnym bądź inne przepisy szczególne stanowią inaczej.
Formami głosowania są:
1) głosowanie jawne,
2) głosowanie imienne,
3) głosowanie tajne.
§ 16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Głosy mogą być oddane „za”, „przeciw”, „wstrzymujące”.
W głosowaniu jawnym radni głosują osobiście przez podniesienie ręki
W głosowaniu imiennym radni składają swój głos do protokołu z sesji. Radni głosują w
kolejności wskazanej przez Przewodniczącego Rady
W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady z wykorzystaniem urny do głosowania.
Głosowanie tajne przeprowadza i ustala wyniki głosowania powołana przez Radę
Komisja Skrutacyjna.
Komisja Skrutacyjna
przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób
głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół
podając wynik głosowania.
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§ 17
1.
2.

W przypadku gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości, Rada
Gminy na wniosek radnego dokonuje reasumpcji głosowania.
Reasumpcji głosowania dokonuje się na tej samej sesji, na której odbyło się
głosowanie.
§ 18

1.

2.
3.

Zwykła większość głosów ma miejsce, gdy za przyjęciem uchwały oddana została
liczba głosów , co najmniej o jeden większa od liczby głosów ważnie oddanych
przeciw. Głosów wstrzymujących się nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników
głosowania.
Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za przyjęciem uchwały
oddana została liczba głosów, co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych
ważnie oddanych głosów przeciw i wstrzymujących się.
Bezwzględna większość ustawowego składu Rady ma miejsce wówczas, gdy za
przyjęciem uchwały oddana została liczba głosów przewyższająca połowę ustawowego
składu Rady.
§ 19

1.

2.

W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego
inicjatywę uchwałodawczą posiada:
1) grupa, co najmniej pięciu radnych,
2) komisje Rady Gminy,
3) Wójt Gminy.
Podmioty o których mowa w ust.1 pkt.1-2 składają pisemny, wniosek o sporządzenie
projektu uchwały do Wójta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Wniosek
winien zawierać uzasadnienie, wyjaśniające cel oraz potrzebę podjęcia uchwały, jak
również informację o skutkach finansowych jej realizacji.
§ 20

1.
2.

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji ( cyframi rzymskimi), kolejny numer
uchwały (cyframi arabskimi) i pełną cyfrą rok podjęcia uchwały.
Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
§ 21

1.
2.

Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał oraz przechowuje wraz z protokołami
sesji w Biurze Rady.
Kopie uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji lub do wiadomości,
zależnie od ich treści.
VIII. KOMISJE RADY GMINY
§ 22

1.
2.

Rada Gminy powołuje stałe i doraźne Komisje do określonych zadań i ustala przedmiot
działania.
Komisje Rady Gminy podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte
właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.
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3.
4.

Komisje wykonują zadania opiniodawcze, wnioskodawcze, kontrolne.
Do zadań komisji należy w szczególności:
1) współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw
przekładanych przez członków komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
4) opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
§ 23

Powołuje się stałe Komisje Rady Gminy:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji- działająca w zakresie
budżetu i gospodarki finansowej Gminy, inwestycji, rolnictwa, strategii rozwoju oraz
planowania przestrzennego Gminy, inwentaryzacji mienia komunalnego,
3) Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – działająca w zakresie ładu,
porządku i bezpieczeństwa, publicznego, ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej,
4) Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – działająca w zakresie oświaty,
wychowania, kultury, sportu, rekreacji oraz promocji gminy,
5) Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych – działająca w
zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców, opieki społecznej spraw socjalnych oraz
ochrony środowiska.
§ 24
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyboru Przewodniczącego komisji dokonuje Rada Gminy spośród radnych zwykłą
większością głosów.
Odrębną uchwałą Rada Gminy ustala spośród radnych skład osobowy oraz ilościowy
poszczególnych komisji.
W skład komisji nie mogą wchodzić osoby spoza Rady Gminy.
Radny nie może być członkiem więcej, aniżeli dwóch komisji stałych.
Kadencja komisji stałych jest równa kadencji Rady Gminy.
Komisje doraźne działają do czasu wykonania powierzonych zadań.
§ 25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera zastępcę Przewodniczącego Komisji, który
zastępuje Przewodniczącego we wszystkich sprawach, w przypadku czasowej
niemożności pełnienia funkcji lub wyraźnego upoważnienia przewodniczącego .
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca
Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawidłowości winna uczestniczyć
co najmniej połowa składu komisji.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, którzy
mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa głosowania
Przewodniczący komisji może zapraszać na posiedzenie komisji inne osoby, które w
szczególności mogą być zobowiązane do przedstawienia informacji bądź wyjaśnień w
sprawach będących przedmiotem posiedzenia.
Komisje stałe ustalają roczne plany pracy i przedstawiają Radzie sprawozdanie z
działalności za dany rok. Komisje doraźne przedstawiają sprawozdanie po
zakończeniu prac, do których zostały powołane.
Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków podejmowanych zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków , w
głosowaniu jawnym.
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8.

Komisja w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy objętej jej właściwością
uprawniona jest:
1) wezwać Wójta, w formie pisemnego wniosku do udzielenia wyjaśnień, informacji lub
udostępnienia odpowiedniej dokumentacji,
2) dokonywać wizji lokalnych na terenie Urzędu Gminy oraz jednostek
podporządkowanych Gminie.
§ 26

1. W każdym przypadku , gdy występuje zbieżność problemów i tematyki zainteresowań
komisje podejmują wspólne posiedzenia.
2. Posiedzeniom o których mowa w ust.1 przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy, lub
inna osoba przez niego wskazana.
3. Do posiedzeń o których mowa w ust.1 stosuje się odpowiednio zapisy o posiedzeniach
komisji.
§ 27
1. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2. Protokoły numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi posiedzenia
komisji w danej kadencji i oznacza się pełną cyfrą roku kalendarzowego.
3. Protokoły podpisuje Przewodniczący komisji, lub jego zastępca oraz protokolant.
X. RADNI RADY GMINY
§ 28
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych skupiające co najmniej czterech radnych.
2. Przynależność Radnego do klubu jest dobrowolna.
3. Powstanie klubu podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu tym
podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz władze upoważnione do reprezentowania
klubu.
4. O zmianie w składzie osobowym klubu lub o jego rozwiązaniu klub informuje
Przewodniczącego Rady.
5. Kluby radnych działają w okresie kadencji Rady.
6. Kluby radnych działają na podstawie własnego regulaminu, który nie może być
sprzeczny przepisami powszechnie obowiązującymi.
§ 29
1. Radny ma prawo wnosić interpelacje i zapytania kierowane do Wójta Gminy.
2. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla Gminy.
Pytanie wnosi się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach działalności
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