
UCHWALA NR XXXVI/236/18
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

Statut Gminy Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r, poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala sie. co nastepuje:

DZIAL I.
Postanowienia ogolne

§ 1. I . Statut Gminy Ostrowek, zwany w tresci Statutu ,,Statutem Gminy", stanowi o ustroju Gminy
Ostrowek, jednostki samorzqdu terytorialnego wrozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz^dzie gminnym.

2. Statut okresla w szczegolnosci:

1) organizacje wewnetrzn^ organow gminy;

2) tryb pracy organow gminy;

3) zasady dzialania klubow radnych;

4) zasady i tryb dzialania Komisji rewizyjnej;

5) zasady i tryb dziatania Komisji skarg, wnioskow i petycji;

6) zasady tworzenia, Jqczenia, podziafu oraz znoszeniajednostek pomocniczych;

7) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;

8) uprawnieniajednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budzetu gminy;

9) zasady dost^pu i korzystania z dokumentow wytworzonych przez organy gminy w ramach
wykonywania zadan publicznych.

§ 2. Ilekroc w Statucie Gminy jest mowa o:

1) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmine^ Ostrowek;

2) Komisji Rady - nalezy przez to rozumiec Komisje Rady Gminy Ostrowek;

3) Komisji rewizyjnej - nalezy przez to rozumiec Komisje rewizyjnq Rady Gminy Ostrowek;

4) Komisji skarg, wnioskow i petycji - nalezy przez to rozumiec Komisje skarg, wnioskow i petycji
Rady Gminy Ostrowek;

5) Przewodnicz^cym Rady - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz^cego Rady Gminy Ostrowek;

6) Radzie Gminy - nalezy przez to rozumiec Rad$ Gminy Ostrowek;

7) Statucie Gminy - nalezy przez to rozumiec Statut Gminy Ostrowek;

8) Wqjcie Gminy - nalezy przez to rozumiec Wqjta Gminy Ostrowek;

9) ustawie o samorz^dzie gminnym - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 8 marca 1990 r.
o samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000? 1349, 1432).
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DZIAL II.
Rada Gminy
Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne

§ 3. 1. Organem stanowi^cym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy Ostrowek.

2. Ustawowy sklad Rady Gminy wynosi 15 radnych.

§ 4. Prac$ Rady Gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczqcy Rady Gminy Iub
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczqcy. W przypadku nieobecnosci Przewodnicz^cego Rady
Gminy i niewyznaczenia wiceprzewodnicz^cego, obowia^zki przewodnicz^cego wykonuje
wiceprzewodnicz^cy najstarszy wiekiem.

Rozdzial 2.
Radni Rady Gminy

§ 5. I . Klub radnych rozpoczyna dzialalnosc z chwil^ podania, przez osobe reprezentuja^ klub iub
osobe upowazniona^ przez klub, informacji na sesji Rady Gminy Iub na pismie zlozonym do
Przewodnicz^cego Rady o sktadzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.

2. WystajMenie radnego z klubu radnych nastepuje z chwil^ jednostronnego oswiadczenia woli
radnego o wystajtieniu z klubu Iub oswiadczenia woli o niewyrazeniu zgody na przyjete przez klub
zasady reprezentacji klubu.

§ 6. Wqjt Gminy udostepnia klubowi radnych pomieszczenia wyposazone w odpowiedni sprzet
biurowy i materiary biurowe, w celu organizacji i odbywania spotkan i narad na terenie Urzedu Gminy,
jezeli tematem tych spotkan i narad 53 sprawy zwi^zane z dzialalnosci^ i zadaniami Rady Gminy.

§ 7. 1. Przewodniczqcy Rady ustala, w porozumieniu z Wojtem Gminy, zasady odbywania
w Urzedzie Gminy bezposrednich spotkan mieszkahcow Gminy z radnymi.

2. Zasady, o ktorych mowa w ust. 1 podaje si$ do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo
przyjety oraz na stronach Biuletynu Tnformacji Publicznej Gminy.

3. Zasady spotkan radnych z mieszkancami w Urzedzie Gminy powinny uwzgledniac ochrone danych
osobowych mieszkaricow.

§ 8. Przewodniczqcy Rady moze wydac polecenie shizbowe pracownikowi Urzedu Gminy
wykonujqcemu zadania organizacyjne, prawne Iub inne zadania zwi^zane z funkcjonowaniem rady
gminy, komisji rady i radnych, aby interpelacje i zapytania ziozone na pismie przez radnego w Urzedzie
Gminy przekazywal niezwlocznie, w jego imieniu, Wqjtowi Gminy.

§ 9. 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwia.zanie z radnym stosunku pracy, Rada Gminy moze
powolac dorazna^ komisj$ rady do zbadania okolicznosci sprawy.

2. Komisja rady, o ktorej mowa w ust. 1, przeprowadza postepowanie wyjasniaj^ce i przedkiada
ustalenia oraz wnioski na pismie Przewodnicz^cemu Rady oraz na sesji Rady Gminy.

3. Przed podjeciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. I Rada Gminy winna umozliwic
radnemu ztozenie wyjasnieri.

§ 10. Radny, w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w zwiijzku z udzialem w pracach
organow gminy, okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie zawierajqce okreslenie terminu odbycia
sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji rady, podpisane przez Przewodniczqcego Rady Iub
przewodnicz^cego komisji rady.

§11.1. Radny otrzymuje, podpisany przez Przewodniczqcego Rady, dokument (identyfikator)
potwierdzajqcy pelnienie funkcji radnego.

2. Wzor identyfikatora, o ktorym mowa w ust. 1, ustala Rada Gminy.
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Rozdziat 3.
Sesja Rady Gminy

§ 12. 1. SesJ4 Rady Gminy jest formalne zwolane przez Przewodniczqcego Rady lub inna^ uprawnion^
osobe. \ trybie ustawy o samorz^dzie gminnym, posiedzenie radnych Rady Gminy.

2. O zwotaniu sesji Rady Gminy powiadamia si? radnych na pismie, najpozniej na 7 dni przed
terminem obrad, z zastrzezeniem § 13 ust. 1:

1) za posrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru wystanym na adres zamieszkania lub adres wskazany przez radnego. Termin
uznaje si? za dotrzymany, jezeli powiadomienie zostato skutecznie nadane najpozniej 8 dnia przed
terminem obrad;

2) w inny sposob za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia na adres zamieszkania
lub inny adres wskazany przez radnego;

3) w inny skuteczny sposob.

3. W powiadomieniu o sesji nalezy podac:

1) termin rozpoczecia;

2) miejsce odbycia;

3) porza/iek obrad

- oraz zat^czyc projekty uchwaJ, jak rowniez inne niezbedne materiary zwiqzane z porz^dkiem obrad.
Projekt budzetu Gminy na rok kalendarzowy dostarcza si? radnym najpozniej na 14 dni przez sesj^.

4. Materiary, o ktorych mowa w ust. 3, w tym szczegolnie:

1) o duzej objetosci, za zgoda. radnego;

2) ktorych skopiowanie i dostarczenie wiajzaloby si? z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztow.
nakladow pracy lub trudnosciami technicznymi

-uznaje sie za dostarczone, o ile zostaly udostepnione radnemu w formic elektronicznej lub do
wgl^du w Urz^dzie Gminy.

5. W przypadku niedotrzymania terminow, o ktorych mowa w ust. 2 lub 3 albo wyst^pienia innych
nieprawidtowosci w dostarczeniu radnym powiadomien osesji lub materialow, Rada Gminy w trybie §
19 ust. 2 roztrzyga, czy sesj? kontynuowac, czy wyznaczyc jej nowy termin. Uwagi co do poprawnosci
zwolania sesji i wnioski ojej odroczenie moga^ zglaszac radni wyl^cznie w punkcie ,,otwarcie sesji
i stwierdzenie prawomocnosci obrad".

§ 13. I . Wqjt lub co najmniej 5 radnych moga. zlozyc wniosek o zwolanie i odbycie sesji w ciqgu 7 dni
od dnia ztozenia wniosku.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, uznaje siezaztozony skutecznie, jezeli zawiera:

1) proponowany porz^dek obrad;

2) projekty uchwat (chyba, ze porza.dek nie zawiera punktow, w ktorych maj^ bye podjete uchwaly)

- L zostat dostarczony Przewodnicza.cemu Rady lub zlozony w sekretariacie Urz^du Gminy
w godzinach urzedowania.

§ 14. Przewodnicza^cy Rady ustala list? osob zaproszonych na sesj? w konsultacji z Wojtem Gminy.

§ 15- Radny potwierdza swoja. obecnosc na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liscie
obecnosci.
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§ 16. Wojt Gminy zapewnia Radzie Gminy obshige organizacyjno-techniczn^, niezb^dna do realizacji
funkcjl organu stanowiqcego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycje korespondencji
oraz udostepnienie wyposazonych w odpowiedni sprzet blurowy pomieszczen:

1) dla potrzeb Przewodnicz^cego Rady;

2) do odbywania sesji, posiedzen komisji oraz spotkari radnych z mieszkaricami Gminy;

3) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach dzialalnosci Rady Gminy.

§ 17. 1. Przewodnicz^cy Rady, moze przedfozyc Radzie Gminy harmonogram sesji na rok
kalendarzowy, nie dluzej jednak niz do konca kadencji Rady Gminy, zawieraj^cy przewidywane tematy
lub krotkie opisy przedmiotu sesji.

2. Projekt harmonogramu. o ktorym mowa w ust. 1 opracowuje Przewodnicz^cy Rady uwzgledniaja.c
propozycje komisji rady, radnych, klubow radnych oraz Wqjta Gminy. Harmonogram nie jest wiaz^cy.

§ 18. 1. Przewodniczqcy Rady rozpoczyna sesje wypowiadaj^c formute: ,,Otwieram sesje Rady
Gminy Ostrowek".

2. W przypadku wysta,pienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczegolnosci braku wymaganego
kworum w trakcie giosowania, przewodnicza,cy obrad ogJasza przerw? technicznq i podejmuje
odpowiednie czynnosci organizacyjno-techniczne w celu usuniecia przeszkody. Jezeli usuniecie
przeszkody, np. zebranie kworum nie jest mozliwe, zamyka sesj^.

3. Fakt zamkniecia sesji z powodow, o ktorych mowa w ust. 2 odnotowuje si? w protokole. Sprawy
ujete w porz^dku obrad, a niezrealizowane, Przewodnicz^cy Rady ujmuje w porza.dku najblizszej sesji.

§ 19. 1. Przewodnicza_cy Rady, po otwarciu sesji, przedstawia porz^dek obrad. do ktorego Rada
Gminy na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Wojta Gminy, moze wprowadzic zmiany
polegajqce na:

1) dodaniu nowego punktu do porza_dku obrad;

2) zdjeciu punktu z zaproponowanego porzqdku obrad;

3) zmianie kolejnosci punktow w porz^dku obrad;

4) zmianie tresci (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.

2. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 1, odbywa sie po przeprowadzeniu gtosowania
jawnego, w ktorym co najmniej 8 radnych opowie sie z ich wprowadzeniem.

3. Porz^dek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwafy zgtoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwalodawczej, jezeli projekt uchwafy zostat zlozony przed sesj^, zgodnie z zasadami wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, a Przewodnicz^cy Rady nie mogl lub odmowil umieszczenia jej w porzqdku
obrad.

4. Porz^dek sesji Rady Gminy, na ktorej podejmowana jest uchwala w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Wqjtowi Gminy, w pienvszej kolejnosci przewiduje rozpatrzenie
i przeprowadzenie debaty o raporcie o stanie Gminy.

5. Zmiana porza.dku obrad, w przypadku sesji zwolanej w trybie okreslonym w § 13, wymaga zgody
wnioskodawcy wyrazonej przed gtosowaniem, o ktorym mowa w ust. 2.

§ 20. Rada Gminy, w trybie § 19 ust. 2, moze postanowic o (odroczeniu) przerwaniu sesji i na
wniosek Przewodnicz^cego Rady, o kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie,
z zastrzezeniem § 13.

§21. l.Porz^dek obrad winien przewidywac mozliwosc wypowiedzenia sie oraz zglaszanic uwag
przez radnych do tresci protokolu z poprzedniej sesji, o ktorym mowa w § 28. Protokol jest udost9pniany
radnym do zapoznania sie nie pozniej niz w ci^gu 14 dni od dnia zamkniecia sesji.
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2. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa si$ w terminie krotszym niz 14 dni, protokot winien bye
omowiony na sesji w najblizszym, mozliwym terminie.

3. >Ja wniosek radnego, protokoi lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.

4. Radni mogq zglaszac wnioski w sprawie zmiany lub uzupelnienia protokolu, przy czym o ich
uwzglednieniu roztrzyga przewodniczacy Rady po wystuchaniu protokolanta i przesluchaniu nagrania
z przebiegu sesji.

5. Jezeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzgledniony, wnioskodawca moze odwolac sie do
Rady Gminy. W przypadku nieuwzglednienia wniosku przez Rad$ Gminy jego tresc zostaje zalaczona do
protokotu jako tzw. zdanie odrebne.

§ 22. 1. Nad sprawnyrn przebiegiem sesji czuwa przewodniczacy obrad wypowiadajac zwiezte i jasne
polecenia.

2. Przewodniczacy Rady moze czynic radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz
w sprawie czasu trwania wystapienia, uzywajac sformutowan typu ,, do rzeczy", ,,prosz$ konczyc" itp.

3. Jezeli temat lub sposob wystapienia mowcy zaktoca porzadek obrad, badz uchybia prowadzenie
organow Gminy, Przewodniczacy Rady moze odebrac mu gtos, odnotowujqc ten fakt w protokole.

§ 23. 1. Przewodniczacy Rady prowadzi sesj? wedhig ustalonego porzadku obrad. Wskazuje kolejno
poszczegolne punkty, odczytuje ich tresc, otwiera i prowadzi dyskusj?.

2. Przewodniczacy Rady zamyka dyskusj^ w poszczegolnych punktach porzadku obrad po
wyczerpaniu listy mowcow lub braku zgtoszen do zabrania gtosu, wypowiadajac zwi^zie formuiy np.
,,zamykam dyskusj^ w tym punkcie". W razie potrzeby, Przewodniczacy Rady moze zarzadzic przerw?
w celu umozliwienia komisji rady, Wqjtowi Gminy lub klubowi radnych zajecia stanowiska wobec
zgtoszonych wnioskow, badz przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwary lub innym
dokumencie.

3. W przypadku, gdy dany punkt obejmuje glosowanie nad uchwal^ lub inne czynnosci - aby je
zrealizowac Przewodniczacy Rady uzywa odpowiednich, zwi^ztych formul, w szczegolnosci ,,zamykam
dyskusje", ,,przyst?pujemy do gtosowania", ,,przechodzimy do czytania opinii", ,,prosze o wyjasnienia
Wojta Gminy".

4. Przed glosowaniem, Przewodniczacy Rady stwierdza fakt speJnienia kworum wypowiadajac
formut^: ,,stwierdzam kworum, przyst^pujemy do gtosowania, prosz$ komisj^ uchwal o przedstawienie
wniosku (lub uchwaty)".

5. Po zarz^dzeniu glosowania mozna zabrac glos tylko w celu zgioszenia i uzasadnienia wniosku
formalnego w sprawie sposobu lub porzadku giosowania.

6. Po wyczerpaniu porzadku sesji Przewodniczacy Rady konczy sesje wypowiadajac formule:
,,Zamykam sesj^ Rady Gminy Ostrowek".

§ 24. 1. Przewodniczacy Rady udziela gtosu uczestnikom sesji wedhig kolejnosci zgtoszen.

2. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczacy Rady moze udzielic gtosu poza kolejnoscia,
w tym szczegolnie w sprawie wnioskow natury formalnej:

1) stwicrdzcnia kworum;

2) zmiany porzadku obrad;

3) zakonczenia dyskusji;

4) przejscia do giosowania nad wnioskiem lub uchwata;

5) zamknieeia listy mowcow lub kandydatow;

6) ograniczenia czasu wystapien;
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7) zarzadzenia przerwy;

8) odeslania projektu uchwaly do komisji rady;

9) ponownego przeliczenia glosow;

10) przestrzegania ustalonych w Statucie postanowieri dotyczacych obrad Rady Gminy.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, wymagajacy roztrzygniecia przez Rade Gminy, Przewodniczacy
Rady poddaje pod glosowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian glosow ,,za" wnioskiem i glosow
,,przeciw" wnioskowi.

§ 25. 1. Przewodniczacy Rady moze uzaleznic udzielenie glosu na sesji osobom sposrod publicznosci,
po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, przy czym przepis § 22 stosuje sie odpowiednio.

2. Przewodniczacy Rady moze umozliwic mieszkancom Gminy, obecnym na sesji, ziozenie skargi lub
wniosku do protokolu.

3. Na sesji Rady Gminy, w pukcie, w ktorym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona
jest debata nad tym raportem, Przewodniczqcy Rady dopuszcza do glosu formalnie zgloszonych
mieszkaricow Gminy po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejnosci, przed wyst^pieniami radnych.

§ 26. Przewodniczacy Rady moze, po uprzednim ostrzezeniu, nakazac opuszczenie sali obrad osobom
sposrod publicznosci, ktore swoim zachowaniem lub wystapieniami zaklocaja porzadek obrad badz
naruszaja^ powage^ sesji. Fakt ten odnotowuje sie w protokole.

§ 27. Obstuge administracyjno-technicznq sesji Rady Gminy, polegajacq vv szczegolnosci na:

1) sporzadzeniu zawiadomien o sesji dla radnych i gosci zaproszonych oraz dostarczenie adresatom,

2) przygotowaniu materialow na sesje, w tym projektow uchwal i ich dostarczenie radnym,

3) przygotowanie sali obrad oraz jej wyposazenia adekwatnie do przewidywanego porzadku obrad,

4) sporzadzenie dokumentacji, w tym protokolu z obrad,

5) sporzadzeniu uchwal podjetych na sesji

- zapewnia Wojt Gminy.

§ 28. 1. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporz^dza si? protokol.

2. Protokol powinien odzwierciedlac chronologiczny przebieg sesji i zawierac w szczegolnosci:

1) numer, date i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamkniecia;

2) oswiadczenia Przewodniczacego Rady dotyczace prawomocnosci obrad, zlozone w oparciu o lisle
obecnosci podpisan^ przez radnych;

3) stwierdzenie Przewodniczqcego Rady o prawidlowosci zwolania sesji oraz zgloszone przez radnych
uwagi w tym zakresie;

4) odnotowanie faktu sporzadzenia protokolu z poprzedniej sesji;

5) porzadek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porzadku obrad, okolicznosci
odroczenia, badz zamkniecia sesji;

6) okreslenie wniesionych pod obrady projektow uchwal ze wskazaniem wnioskodawcow;

7) tresc" zgloszonych wnioskow ze wskazaniem wnioskodawcow;

8) wykaz uchwalonych uchwat i wnioskow wraz z opisem przebiegu glosowania, z wyszczegolnieniem
liczby radnych obecnych na sali w trakcie glosowania oraz sumy glosow ,,za", ,,przeciw"
i ,,wstrzymujacych si$";

9) inne istotne fakty mogace mice wplyw na ocen$ waznosci przebiegu sesji i podjete uchwaly;

10) nazwisko i imSe^ oraz funkcj^ przewodniczacego obrad;
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11) nazwisko i imie, oraz stanowisko stuzbowe osob sporzadzajacych protokot.

3. Protokol podpisuja: przewodniczacy obrad oraz osoby sporzadzajace protokot.

§ 29. 1. Do protokotu, o ktorym mowa w § 28 dotacza sie:

1) liste obecnosci radnych podpisywana tuz przed rozpoczeciem sesji;

2) komplet materiatow dostarczonych radnym wraz z powiadomieniem osesji oraz innych materialow
dostarczonych radnym, zwiazanych z przebiegiem sesji;

3) teksty przyjetych przez Rade Gminy uchwat wraz z protokotem sporzadzonym przez komisj? uchwat;

4) ztozone na pismie usprawiedliwienia osob nieobecnych;

5) oswiadczenia i inne dokumenty ztozone na rece Przewodniczacego Rady;

6) wykaz gtosowah zawierajacy okreslenie sprawy wjakiej gtosowanie byto przeprowadzone oraz
imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu giosowania przez radnego tzn. czy opowiedziat sie
,,za" uchwata, kandydatura lub wnioskiem, byl ,,przeciw" czy ,,wstrzymat sie" od gtosu;

7) dokumentacje wytworzona w zwiazku z przeprowadzeniem gtosowania tajnego (karty do gtosowania,
protokot z obliczenia gtosow i ustalenia wynikow gtosowania);

8) inne dokumenty wytworzone w zwiazku z protokoJowan^ sesja.

2. Uchwaty podj^te na sesji Przewodniczacy Rady przekazuje niezwlocznie, najpozniej w ciqgu 7 dni
od dnia zakoriczenia sesji, Wojtowi Gminy. Wyciagi z protokotu dorecza si? gminnym jednostkom
organizacyjnym, ktore o nie wystapi^ lub dotycza ich dziatalnosci.

Rozdziat 4.
Uchwaly Rady Gminy

§ 30. 1. Sprawe rozpatrywan^ podczas sesji Rada roztrzyga podejmujac uchwate w formie odrebnego
dokumentu.

2. W przypadku uchwaty o charakterze proceduralnym poprzestaje sie na odpowiednim odnotowaniu
jej w protokole z sesji, o ktorej mowa w § 28.

§ 31. 1. Eiementy uchwaty, o ktorej mowa w § 30 ust. 1:

1) tytut, w sktad ktorego wchodzi:

a) nazwa aktu prawnego (uchwata),

b) numer, na ktory sktada sie numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwaty
w kadencji (cyfra arabska) i rok podjecia uchwaty (dwie ostatnie cyfry roku),

c) nazwa organu, ktory uchwate wydat,

d) data podjecia (gtosowania),

e) krotkie okreslenie przedmiotu uchwaty;

2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejscajej publikacji

- maJ3 charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegaja zatwierdzeniu w gtosowaniu na sesji.

2. Zatwierdzenia w gtosowaniu nie wymaga rowniez korekta eliminujaca z podjetej uchwaly
oczywiste btedy, w tym w szczegolnosci: oczywiste omytki pisarskie, btedy ortograflczne, rachunkowe,
btedy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkicow, tabel, jezeli ich
korekta nie spowoduje zmiany skutkow prawnych, ktore uchwata miata wywotac w wersji uchwalonej.

§32. 1. Ostateczn^ tresc projektu uchwaty oraz wniosku, z wyjatkiem wniosku formalnego, redaguje
i przedstawia przed gtosowaniem powotana na Sesji, sposrod radnych, komisja uchwat.
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2. Przewodniczapy komisji uchwat, przed poddaniem wniosku pod glosowanie, precyzuje i ogtasza
zebranym proponowana tresc w taki sposob, aby wniosek nie budzil watpiwosci co do intencji
wnioskodawcy.

3. Przy braku sprzeciwu ze strony radnych, komisja uchwat, przed gtosowaniem, moze wskazac
odpowiedni dokument zawierajacy tresc projektu uchwaty, badz wniosku, bez jego odczytywania.

4. W pierwszej kolejnosci Przewodniczacy Rady poddaje pod gtosowanie wniosek, ktory moze
wykluczyc potrzebe glosowania nad pozostatymi wnioskami.

§ 33. Pod uchwata^ Rady Gminy podjet^ na sesji, przewodniczacy obrad sklada wlasnoreczny podpis.
W razie niedajacej si? usunac przeszkody, uniemozliwajacej zlozenie podpisu pod uchwata prze?
przewodniczacego obrad - podpis sktada Praewodniczacy Rady.

Rozdzial 5.
Tryb glosowania na sesji Rady Gminy

§ 34. Przewodniczacy Rady, przed rozpoczeciem glosowania na sesji stwierdza, czy wymog kworum,
tj. czy na sali obrad jest obecnych co najmniej 8 radnych.

§ 35. 1. Radny, glosujac za pomoca^ urzadzenia umozliwiajacego sporzadzenie i utrwalenic imiennego
wykazu glosowania, opowiada si? ,,za" uchwata, kandydatura lub wnioskiem, jest ,,przeciw", czy - o ile
jest to dopuszczalne w procedurze danego glosowania - ,,wstrzymuje si? od glosu", dodatkowo
sygnalizujac sposob glosowania poprzez podniesienie r?ki.

2. Glosowanie imienne odbywa sie w taki sposob, ze radny, po wywolaniu kolejno z listy przez
Przewodniczacego Rady, wypowiada si?, czy jest ,,za" uchwalq, kandydatura lub wnioskiem, czy jest
,,przeciw", czy - o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego glosowania - ,,wstrzymuje si? od glosu".

3. Rada Gminy moze postanowic, iz glosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy uzyciu imiennie
podpisanych kart do glosowania.

4. Wyniki glosowania jawnego, bezposrednio po glosowaniu, oglasza Przewodniczacy Rady.

§ 36. 1. Glosowanie tajne na sesji, przeprowadza si? przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart
do glosowania, zgodnie z ustalonym kazdorazowo przez Rad? Gminy regulaminem.

2. Spelnienie warunku tajnosci polega na zapewnieniu radnemu mozliwosci dyskretnego oddania
glosu bez wgladu innych osob.

3. Glosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.

4. Komisja skrutacyjna, przed przystapieniem do glosowania, objasnia radnym sposob glosowania.
w tym szczegolnie sposob wypelniania karty do glosowania i przeprowadza je, wyczytujac kolejno
nazwiska radnych z listy obecnosci, ktorzy nast?pnie wrzucaja do urny otrzymane wczesniej karty do
glosowania.

5. Po przeliczeniu glosow publicznie, na sali obrad, przez komisj? skrutacyjna, przewodniczacy
komisji skrutacyjnej odczytuje protokol z przeprowadzonego glosowania, zawierajacy wyniki
gtosowania.

§ 37. 1. Glosowanie zwykta^ wiekszoscia gtosow polega na wyborze, badz zatwierdzeniu kandydatury
lub wniosku, ktory uzyskal najwiek.szij liczbc glosow. W przypadku gtosowania nad ucliwatq albo
w wyborach, w ktorych zgtoszono jedna kandydatur?, badz jeden wniosek - wybor lub zatwierdzenie
nast?puje wowczas, gdy gtosow za uchwata, kandydatura lub wnioskiem jest wi?cej niz przeciw.

2. Glosowanie bezwzgl?dna wi?kszoscia glosow polega na wyborze badz zatwierdzeniu kandydatury.
uchwaty lub wniosku, ktory otrzymal wi?cej glosow ,,za" niz potowa, odpowiednio:

1) w glosowaniu jawnym:

a) liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do glosowania,
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b) ustawowego skladu rady;

2) w gtosowaniu tajnym:

a) liczby radnych bioracych udzial w glosowaniu (ktorym wydano karty do glosowania);

b) ustawowego skfadu rady.

§ 38. W przypadku glosowania w sprawie wyboru iub powolania osob, Przewodniczacy Rady, przed
zamknteciem listy kandydatow pyta kazdego z kandydatow, czy wyraza zgode na kandydowanie. Po
otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod glosowanie zamkniecie listy kandydatow ( Iub oglasza zakonczenie
zglaszania kandydatow) i zarz^dza glosowanie. Zgoda kandydata moze bye wyrazona na pismie Iub
w inny, niebudzacy watpliwosci sposob.

DZIAL III.
Komisje Rady Gminy

Rozdzial 1.
Komisje stale i dorazne

§ 39. 1. Komisje rady podejmuj^ i realizuja przedsiewziecia objete wlasciwosci^ Rady Gminy, ktore
sluza wykonywaniu jej zadaii, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem dzialania, a w
szczegolnosci opiniujg. projekty uchwat Rady Gminy.

2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczqcy Rady Iub Wqjt Gminy,
z zastrzezeniem §41 ust. I pkt 2.

3.Radny moze bye cztonkiem nie wiecej niz dwoch stalych komisji rady. Ograniczenie nie dotyczy
Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, wnioskow i petycji.

§ 40. 1. Komisja rady, wyjqtkowo moze odbywac posiedzenia wspolnie z innymi komisjami,
z zastrzezeniem § 41 . Sposob prowadzenia wspolnego posiedzenia nie moze naruszac autonomii komisji.
ktore bior^ udzial we wspolnym posiedzeniu.

2. Komisja rady moze z wfasnej inicjatywy podejmowac wspotprac? z komisjami rad innych
jednostek samorzadu terytorialnego, a nadto z organizacjami spolecznymi i zawodowymi, o ile jest to
zwiazane z realizacjq jej zadan.

§ 41. 1. Pracami komisji rady kieruje przewodniczacy, powotywany i odworywany przez komisje
rady. Do zadan przewodnicz^cego komisji nalezy w szczegolnosci:

1) ustaienie, w porozumieniu z Przewodnicz^cym Rady porz^dku obrad, terminu oraz zwoianie
posiedzenia komisji;

2) wnoszenie, podczas posiedzenia komisji, o ujecie w porz^dku obrad spraw pozostajacych w zakresie
dziatania komisji;

3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenia czlonkom komisji niezb^dnych materialow;

4) ustaienie Hsty gosci zaproszonych na posiedzenie komisji rady.

2. W przypadku nieobecnosci !ub niemoznosci peinienia funkcji przez przewodniczacego komisji
rady, jej pracami kieruje zastepca przewodniczacego, poworywany i odwolywany przez komisje rady.

3. Jezeli przewodniczacy komisji ijego zastepca 53 nieobecni albo nie moga^ pelnic swoich funkcji.
posiedzenie komisji rady zwoluje Przewodniczacy Rady.

4. W przypadku nieobecnosci przewodniczacego komisji rady ijego zastepcy na posiedzeniu komisji.
obradom przewodniczy wybrany w glosowaniu czlonek komisji. Do czasu wyboru przewodniczacego
obrad w glosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem czlonek komisji, ktory wyrazi na to zgode.

5. Do komisji rady § 27 stosuje sie odpowiednio.

6. Komisja rady obraduje na posiedzeniach, przy obecnosci co najmniej polowy sktadu komisji.
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7. Szczegolowe zasady dziatania, w tym odbywanie posiedzeii, obradowania, powotywania
podkomisji i zespoJow, komisja rady ustala we wlasnym zakresie, dzialajac w porozumieniu
z Przewodniczacym Rady, aw przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu
Gminy.

8. Z przebiegu posiedzenia komisji rady sporz^dza sie protokot. § 28 ust. 2 pkt I 15-1! oraz tj
29 ust. 1 pkt 1 , 6 1 8 stosuje si? odpowiednio.

§ 42. 1. Przewodniczacy stale] komisji rady przedstawia Radzie Gminy, w I kwartale lub w terminie
trzech miesi^cy od dnia powolania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dfuzej niz do
korica kadencji rady.

2. Po zakonczeniu roku kalendarzowego, przewodniczacy statej komisji rady przedstawia Radzie
Gminy sprawozdanie z dzialalnosci komisji.

3. Przewodniczacy komisji doraznej sprawozdanie sktada Radzie Gminy po zakonczeniu realizacji
powierzonych jej zadan chyba, ze ustalenia dokonane w ramach dziatalnosci komisji uzasadniajq
wczesniejsze ztozenie informacji na sesji Rady Gminy.

4. Przewodniczacy Rady moze polecic przewodniczacemu komisji rady zwotanie posiedzenia komisji,
jak rowniez zlozenie na sesji Rady Gminy sprawozdania z jej dziatalnosci.

§ 43. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane s^ w giosowaniu jawnym, zwykla wiekszosciq
gtosow.

Rozdzial 2.
Komisja rewizyjna

§ 44. Do zadah Komisji rewizyjnej nalezy:

l ) n a zlecenie i w zakresie okreslonym przez Rade Gminy dokonywanie kontroli dzialalnosci Wojta
Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych orazjednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budzetu Gminy sporzadzonego na podstawie danych ewidencji
ksiegowej budzetu,

c) informacji o stanie mienia Gminy

- oraz zaopiniowanie wykonania budzetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska
i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wojtowi;

3) przed ztozeniem wniosku, o ktorym mowa w pkt 2, Komisja moze podjqc czynnosci kontrolne
w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

§ 45. 1. Komisja rewizyjna lub zespol kontrolny, o ktorym mowa w § 48 ust. 3, w zwiijzku
z wykonywan^ dzialalnosci^. w jednostce kontrolowanej ma prawo do:

1) wstejni najej teren;

2) zadania od kierownika jednostki kontrolowanej uzyskania informacji i materialow;

3) wykonywania kserokopii i innycb dowodow;

4) zadania od pracownikow wyjasnien pisemnych lub ustnych do protokolu.

2. Komisja rewizyjna, w toku kontroli, moze zwrocic si? do Wojta Gminy z wnioskiem o zasiegniecie
opinii wyspecjalizowanej instytucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy. Ekspertyza nie moze
dotyczyc oceny merytorycznej dziaialnosci Wojta Gminy.

§ 46. 1. Przewodniczacy Komisji rewizyjnej zwohije posiedzenia komisji oraz kierujc jej pracq.
Przepisy § 12 dotyczace zwotania sesji Rady Gminy stosuje si? odpowiednio, z wyjatkiem terminow.
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2. Podczas nieobecnosci przewodnicz^cego Komisji rewizyjnej lub niemozliwosci sprawowania przez
niego swojej funkcji, czynnosci tych dokonuje zast^pca przewodnicz^cego komisji.

§ 47. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia Komisji rewizyjnej niezbedne warunki
techniczno-organizacyjne do prowadzenia kontroli.

2. Komisja rewizyjna, prowadz^c czynnosci kontrolne, nie moze w istotny sposob naruszac
obowijrzujqcego w kontrolowanej jednostce porzqdku pracy.

§48. I. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach, przy obecnosci co najmniej polowy skladu
komisji.

2. Opinie i wnioski Komisji rewizyjnej przyjmowane sq w gtosowaniu jawnym, zwykta wiekszosciq
gtosow.

3. Do przeprowadzenia okreslonych czynnosci kontrolnych przewodnicz^cy Komisji rewizyjnej moze
wyznaczyc zespol kontroJny, skladaj^cy sie z cztonkow Komisji rewizyjnej.

4. Przewodniczqcy Rady wydaje czlonkom Komisji rewizyjnej imienne upowaznienie do
przeprowadzenia kontroli, okreslajac zakres i przedmiot kontroli. Upowaznienie podlega okazaniu
kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 49. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporz^dza sie protokoK § 28 ust. 2 pkt 1 i 5-11
oraz § 29 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje si$ odpowiednio.

2. Niezaleznie od protokoiu z posiedzenia, Komisja rewizyjna (zespot kontrolny) sporz^dza protokol
z przebiegu kontroli, ktory podpisuj^ wszyscy czlonkowie Komisji rewizynej ( zespohi kontrolnego)
bior^cy udzial w czynnosciach kontrolnych.

3. Protokol z przebiegu kontroli ujmuje fakty shizqce do oceny jednostki kontrolowanej, w tym
szczegolnie okresla:

1) nazwe i adres jednostki;

2) imie i nazwisko kierownika;

3) imiona i nazwiska osob kontroluj^cych;

4) przedmiot kontroli;

5) czas trwania kontroli;

6) ustalenia faktyczne;

7) stwierdzone uchybienia lub nieprawidtowosci;

8) stanowisko Komisji rewizyjnej.

4. Do protokohi mozna zat^czyc wykorzystane informacje, oswiadczenia, materialy lub inne dowody.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej moze wniesc uwagi do protokoiu z przebiegu kontroli oraz
odniesc sie do stwierdzonych nieprawidlowosci w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokohj. Komisja
rewizyjna do uwag zgtoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej moze odniesc
sie na pismie lub w protokole, o ktorym mowa w ust. i .

§ 50. 1. Rezygnacja, odwolanie czkmka Komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego
nie przerywa prowadzonych czynnosci, chyba ze sklad Komisji zmniejszy si? do liczby mniejszej niz trzy
osoby.

2. W przypadku, gdy klub radnych, ktory utracil swojego przedstawiciela w Komisji, ziozy wniosek
o przerwanie prowadzonych czynnosci, wskazujae jednoczesnie innego przedstawiciela klubu do jej
sktadu, czynnosci komisji ulegajq przerwaniu do czasu uzupelnienia skladu komisji.

§ 51. 1. Przewodniczacego Komisji rewizyjnej powohije Rada Gminy.
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2. Komisja rewizyjna wybiera zastepc? przewodniczacego sposrod swoich cztonkow, na posiedzeniu
komisji.

§ 52. 1. Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy w I kwartale tego
roku.

2. Plan pracy zawierajacy:

1) wskazanie jednostki kontrolowanej,

2) zakres kontroli,

3) termin przeprowadzenia kontroli

- stanowi jednoczesnie zlecenie dla Komisji rewizyjnej, o ktorym mowa w § 44 pkt 1.

§ 53. W I kwartale roku kalendarzowego lub po uptywie okresu, na ktory Rada Gminy zatwierdzite
plan pracy Komisji rewizyjnej, przewodnicz^cy komisji sklada na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej
dziatalnosci.

§ 54. 1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o ktorym mowa w § 49 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu
przez Rade Gminy.

2. Przewodniczacy Komisji rewizyjnej, najpozniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokolu
z przebiegu kontroli, na sesji Rady Gminy przekazuje Wqjtowi Gminy i kierownikowi kontrolowanej
gminnej jednostki organizacyjnej do wgladu dokumenty, o ktorych mowa w § 49, dotyczace kontroli.

§ 55. Wqjt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia
zatwierdzenia stanowiska, o ktorym mowa w § 54 ust. 1, informuje Rade Gminy o dziaianiach podjetych
w zwiazku z jej wystapieniem.

Rozdzial 3.
Komisja skarg, wnioskow i petycji

§56. l .Do zadan Komisji skarg, wnioskow i petycji naiezy analiza i opiniowanie sierowanych do
Rady Gminy:

1) skarg na dziatalnosc Wqjta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) wnioskow;

3) petycji sktadanych przez obywateli.

2. Komisja skarg, wnioskow i petycji moze przyjmowac do protokolu skargi i wnioski wnoszone do
Rady Gminy ustnie.

§ 57. Jezeli Rada Gminy nie jest wiasciwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji zlozonej przez
obywateli, Przewodniczacy Rady niezwlocznie wskazuje wlasciwy organ albo przekazuje ja wtasciwemu
organowi, o czym powiadamia Rade Gminy oraz odpowiednio skarzqcego, wnioskodawce lub autora
petycji.

§58. l .Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wnioskow i petycji sporz^dza si$ protokol. §
28 ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 29 ust. 1 pkt t, 6 i 8 stosuje si? odpowiednio.

2. Komisja skarg, wnioskow i petycji, badajac spraw? i prowadzac postepowanie wyjasniaj^ce
w zwi^zku ze zlozonq skarga, wnioskiem lub petycj^, moze:

l)wyst^pic do Wojta Gminy albo do wtesciwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
z wnioskiem o zajecie stanowiska;

2) zebrac materiary, informacje i wyjasnienia;

3) przeprowadzic czynnosci kontrolne. § 45, 47, 48 i 49 stosuje sie odpowiednio.

Id: D5D7A030-B897-46EI-90B5-F78COFC141ED.Podpisany Strona 12



3. Komlsja skarg, wnioskow i petycji, po przeprowadzenlu postepowania wyjasnlajacego, o ktorym
mowa w ust. 2, wydaje opinie w formic uchwary przyjetej w glosowaniu jawnym, zwyklq wi^kszoscia
gtosow oraz przekazuje jq Przewodniczqcemu Rady.

§59. l.Komisja skarg, wnioskow i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecnosci co najmniej
poJowy skiadu komisji.

2. Przewodnicz^cy Komisji skarg, wnioskow i petycji zwoluje posiedzenie niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie 5 dni od dnia wplywu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. Przepisy §
12 dotyczace zworywania Rady Gminy stosuje si? odpowiednio, z wyjatkiem terminow.

3. Komisja skarg, wnioskow i petycji moze odbywac posiedzenia cyklicznie np. w stale dni tygodnia.
miesiaca itp. o staJej godzinie bez formalnego zwolania. Miejsce i terminy odbywania posiedzeh
cyklicznych podaje si? do publicznej wiadomosci na zasadach okreslonych w § 66 ust. 1.

4. Podczas nieobecnosci przewodniczacego Komisji skarg, wnioskow i petycji lub niemoznosci
sprawowania przez niego swojej funkcji, czynnosci tych dokonuje zastepca przewodniczacego komisji.

§60. 1. Rezygnacja, odwolanie czlonka Komisji skarg, wnioskow i petycji lub utrata przez niego
mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynnosci, czyba ze sklad Komisji zmniejszy sic do liczby
mniejszej niz trzy osoby.

2. W przypadku, gdy klub radnych, ktory utracit swojego przedstawiciela w Komisji zlozy wniosek
o przerwanie prowadzonych czynnosci, wskazuj^c jednoczesnie innego przedstawiciela klubu do jej
skiadu, czynnosci komisji ulegaja przerwaniu do czasu uzupelnienia sktadu komisji.

§ 61. 1, Przewodniczacego Komisji skarg, wnioskow i petycji powoiuje Rada Gminy.

2. Komisja skarg, wnioskow i petycji wybiera zastepce przewodniczacego sposrod swoich czlonkow,
na posiedzeniu komisji.

§ 62. W 1 kwartale roku kalendarzowego, przewodnicz^cy Komisji skarg, wnioskow i petycji sklada
na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej dziatalnosci.

DZIAL IV.
Jednostki pomocnicze Gminy

§63. l.Rada Gminy moze tworzyc jednostki pomocnicze z wlasnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 2/3 liczby mieszkaricow zamieszkarych na obszarze obejmujacym zakres dziatania powolywancj
jednostki, posiadaj^cych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Jednostka pomocnicza, o ktorej mowa w ust. I moze powstac na wyodrebnionej, zamieszkalej
przez co najmniej 60 mieszkancow, jednorodnej, ze wzgledu na uklad urbanistyczny, czesci Gminy.

3. Elementem obligatoryjnym, poddawanym konsultacjom spoiecznym zarz^dzonym w sprawie
powotania jednostki pomocniczej, jest proponowany obszar Gminy, na ktorym jednostka pomocnicza ma
funkcjonowac oraz prpjekt statutu.

4. Zasady okreslone w ust. 1-3 stosuje si? odpowiednio do laczenia, podzialu i znoszenia jcsnostek
pomocniczych.

§ 64. Jednostki pomocnicze, o ktorych mowa w § 63 nie prowadza gospodarki finansowej w ramach
budzetu gminy.

§ 65. Czlonek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy moze zabierac glos na sesji Rady
Gminy i posiedzeniach komisji rady, w sprawach dotycz^cych jednostki pomocniczej, na /asadach
wfasciwych dla radnego Gminy.
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DZIAL V.
Zasady dostepu i korzystania z dokumentow wytworzonych przez organy gminy w ramaeh

wykonywania zadari publicznych

§ 66. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porzadku obrad Rady Gminy oraz komisji rady podajc
si? do wiadomosci mieszkancow w formie komunikatu, najpozniej na 3 dni przed sesjq lub posiedzeniem
komisji rady, w sposob zwyczajowo przyjety, wtym na tablicach ogloszen w Urzedzie Gminy oraz na
stronach Biuletynu Tnformacji Publicznej Gminy. W przypadku Komisji skarg, wnioskow i petycji oraz
komisji doraznych komunikat moze nie zawierac porzadku obrad.

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach termin, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec skroceniu.

3. Podczas posiedzenia na sali obrad moze bye obecna publicznosc, ktora zajmuje w tym celu miejsca.

4. Informacja, o ktorej mowa w ust. 1 zawiera adres strony internetowej, na ktorej bedzic
transmitowany obraz i dzwiek z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na ktorej
udost^pniany b^dzie archiwalny zapis obrazu i dzwieku z obrad Rady Gminy.

§67. l.Dostep do dokumentow obejmuje prawo do wgladu do dokumentacji oraz sporzadzania
odpisow i notatek, z zastrzezeniem § 68.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. I obejmuj^ w szczegolnosci:

!) sporz^dzone protokory z sesji Rady Gminy;

2) sporz^dzone protokory z posiedzen komisji rady;

3) rejestr uchwat wraz z podjetymi uchwalami Rady Gminy;

4) rejestr wnioskow i opinii komisji rady wraz z trescia wnioskow i opinii;

5) rejestr interpelacji i wnioskow radnych wraz z ich tresciq i udzielonymi odpowiedziami;

6) rejestr zarzadzen Wojta Gminy.

3. Do step do dokumentow obejmuje rowniez dokumenty przechowywane w archiwum Urzedu
Gminy.

§ 68. 1. Wglad do dokumentacji oraz sporzadzanie z nich odpisow i notatek odbywa sie w obecnosci
pracownika wlasciwej komorki organizacyjnej Urzedu Gminy.

2. Sporzadzanie odpisow i notatek moze polegac na wykonaniu lub uzyskaniu kopii. Zasady
sporzadzania kopii ustala Wqjt Gminy, uwzgledniajac warunki organizacyjne Urzedu Gminy oraz
ponoszone z tego tytulu koszty.

DZIAL VI.
Przepisy koncowe

§ 69. Traci moc uchwala nr XIX/137/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Statutu Gminy Ostrowek (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2017 r. poz. 501).
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§ 70. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego i stosuje sie jq od dnia rozpoczecia kadencji organow jednostek samorzqdu
terytoriainego, w czasie ktorej niniejsza uchwala weszla w zycie.

Przewodnio?acy Rady
Gminy

i //'
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