
UCH\VA*,A NR IV/24/2011
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 18lutego2011 r.

zmieniajaca uchwal? Nr X/63/03 Rady Gminy w Ostr6wku z dnia 11 wrzeSnia 2003r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art.41 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz.U.
z2001r. Nr 142, poz.1591; z2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.!806;z2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 1 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759;z2005r.Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co
nast?puje:

§ 1. W zal^czniku Nr 3 do Statutu Gminy Ostrowek, ktory jest zata^znikiem do Uchwaly Nr X/63/03 Rady
Gminy w Ostrowku z dnia 11 wrzesnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrowek dodaje sie pkt 11
okreslaja,cy jednostk? organizacyjna^gminy, w brzmieniu: , ,11. Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku"

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodniciacy Rady Gminy

f i < •\
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§18.1. Dokumenty udostepnia sic na wniosek /ainteresowanego, zfozony w
Ibrmie ustnej lub piscmnej.

2. Wniosek sklada sie_ do Urzedu Ciniiny lub \\lasci\vej jcdnostki
organizacyjnej, ktory nalezy zalatwic be/ zbednej zwloki.

3)Wnioskodawca moze sporziidzac odpisy lub notatki z dokumentow lub ich
czesci.

§19.Urza_d Gminy prowadzi rejestr osob wystepuja^cvch o udoslepnienie
dokumentow.

VI. Organizacja i tryb pracy rady gminy

§20.Rada gminy, zvvana dale) radq. jest organem stano\vii{cym i kontrolnym
gminy z wyl^czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkahcow \ drodze
referendum. -

§21.Rada sklada sie z 15 radnych wybranych przez mieszkaricow gminy vv
wyborach powszeehnyeh.

§22.1 .Rada dziala na sesjach i poprzez swqje komisjc.
2.W6jt i komisje rady pozostaj^pod kontrol^ rady. ktorej skladaji\e ze swojej dziaialnosei.

§23.Rada \vybiera ze swojego grona:
1) prze\vodnieza_eego rady;
2) wiceprzewodniez^eego:
3)koinisje rewizyjna_;
4)komisje stale;
5)k*)misje dorazne do okreslonych /adan.

§24.Rada po\voluje iHisl^pujt|ce komisje stale:
1 )komisje rozwoju \vsi i rolnietvva;

isjv" budzetowq;
isj^ oswiaty. kultun. zdrowia i opieki spolecznej:

rewizyjn^.
§25J.iezbc czlonkcnv komisji stafyeh i ieh sklatl osobowy oraz zakres

dzialania. rada okresla vv odrcbnej uchwale.
§26.Do /adari komisji stalyeh nale/y:

l)sprawowanie kontroli nad wykonaniem uehvval rady;
2)dokonywanie kontroli pracy wqjta w zakrcsie spniw. do klorych komisje zostaly

pouolane;
3)opinio\vanie i rozpatryuanie spraw zleconych przez nuie oni/. wynikaj^cych /.
vvlasnych planovv pracy;
4)rozpatrywanie z wlasnej inicjatywy spraw istolnych dla mieszkanco\.

§27./akres dzialania komisji doraznyeh (nicstalyeh) okresla uehwala rady o
ich powolaniu.

§28.1 .Posiedzenie komisji zwotuje jej przcwodnicziicy. a w szczcgolnych
przypadkach. zast^pca.

2.PrzewodnicZ(\cy komisji odpowiada za organizacje pracy komisji.
3.Posiedzenia komisji odbywajq sic w miare potrzeb.



§29. Posiedzenie komisji jest pravvomocne, gd\y w nim co
najmniej polowa ogolnego skhidu komisji.

§30.l.Radny mozc bye czlonkiem nie wie_cej niz dwoch stalych komisji. a
przewodniczajcym tylko jednej komisji staJej.

2.Funkcje przewodnicza_cego stalej komisji rad\c mo/na tqczyc z funkcja.
pr/ewodniczacego i \viceprzevvodniczi\cego rady.

3.Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyeza. komisji doraznych.
§31.Komisje moga korzystac /. porad, opir i i i i ekspertyz osob posiadajacych

wiedz£ faehowa. \ zakrcsie wykonyvvanych dziakm przez komisje.
§32.Komisje state co najmniej ra/ w roku przedstawiaja, na sesji

sprawozdania zc swqjej dzialalnosci.
§33.1 .Rada povvohije komisje rewi/yjiiit w celu kontrol i dziablnosci wqjta.

gminnych jcdnostck organizacyjnych i soleeivv.
2. Szczeg6lowe zasady organizacji i flinkcjonowania komisji rewizyjnej

nidy okresla si^ w zal^c/niku nr 4 do niniejszego s tatutu.
§34.1 .Do w(asciwosci rady nalezq \vszystkie sprawy po/ostaja^ce \ zakresie

dzialania gminy. o ile ustavvy nie stanowi^ inaczej.
2.Do wyfycznej wlasciwosci rady nalezq_ sprawy wyrnienione w art. 18 ust. 2

ustawy o samorz^dzie gminnym.
§35.1. Rada ohraduje na scsjach z\voJy\van\ch piv.ez przewodniczacego \

miarn potrzeb. nie rzadziej jcdnak niz raz na kwartal.
2.Scsja rady mozc skladac si^ z jcdncgo lub k i lku posicd/ch.
3.Rada zajmuje merytorycznc stanowisko w sprawach zwi^zanych z

realizacjq.kompetencji(stanowiajcych i kontrolnych) w formic uchwaK
§36.1 .Przewodnicz^cy rady organi/ujc pracc rady.
2./adauia przewodniczaeego obejmuj^ w szc/cgolnosci:

i izuoly\vanie sesji rady;
2)prowadzenie obrad;
3)zape\vnienie porzijdku podczas obrad;
4)zarzj|dzanic i przeprowadzanie glosowan prqjektow uclnvyi:
5Jreprezentowanie rady na /ewnqtrz.

§37.1.Przewodnicza,cy rady lub u ra/iejego nieobecnosci
wiceprzewodniczqcy ustala \ porozumieniu / \vojtem por/t^dek obrad. miejsec i
god/in^ rozpocz?cia obrad oraz list^ osob zaproszonych na sesjc.

2.O terminic. miejseu i propono\\anym porzadku sesji powiadamia si^
radinch na siedcm dni przcd tenninem obratl listownie za pontoca poczl\ lub \ inn\y sposob.

3.7a\viiidomienie o sesji powinno /awierac projekt porzadku obrad. prqiekt>(

uchwitl / uzasadnieniem oraz inne nie/.bedne maierialy /Avi^/ane /. por/<idkicni obrad.
4.W przypadku zwo^ania sesji naJzuyczajncj . radni otrzynuijii

zawiadomienie t>raz ewentualne matcrialy wymienione w ust. 3 nie poznicj niz dwa
u n i przed tenninem zwolania sesji.

§38.1. W sesjaeh rady uczestniczq wqjt. sekretarz gminy i skarbnik gminy.
2.W obradaeh mogi\c wyznaczeni przcx \vqjta pracownicy

urz^du.



§39.Rada moze obradowac tylko w obecnosci co najmniej pofowy swego
skladu (quorum). W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia
przewodnicza^cy przerywa obrady i jezeli nie mozna zwolac quorum wyznacza nowy
termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, ze uchwaty podjete do tego momentu
zachowujq. swoja moc.

§40.1.Otwarcie sesji nastepujc po wypowiedzeniu przez przewodnicza^cego
obrad Ibrmury: ..Otwieram... sesje Rady Gminy w Ostrowku".

2.Po otwarciu sesji przewodniczqcy stwierdz.a na podstawie listy obecnosci
prawomocnosc obrad.

3.Z wnioskiem o uzupelnienie, ba^dz zmiane w porz^dku obrad, moze
wystaj)ic radny oraz wojt gminy.

§41.1.Obrady prowadzi przewodnicz^cy wedlug uchwalonego porza^dku,
otwierajqc i zamykaja^c dyskusj? nad kazdym z punktow.

2. Przewodnicza^cy udziela glosu radnym wedlug kolejnosci zgloszen.
3. W uzasadnionych przypadkach moze takze udzielic glosu poza

kolejnoscia..
4.Poza kolejnoscia^ udziela glosu wqjtowi.
5.W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczqcy moze

udzielic glosu osobie nie b^d^cej radnym.
§42.Porza,dek obrad obcjmuje w szczegolnosci:

l)przyj^cie protokolu z obrad poprzedniej sesji;
2)sprawozdanic vvqjta z dziahilnosci w okresie mi^dzysesyjnym, zvvlaszcza z

wykonania uchwal rady;
3)rozpatrzenie projektow uchwal i podjccie uchwal lub zajecie stanowiska;
4)interpelacje i zapytania radnych.
5)odpowiedzi na intcrpelacjc i zapytania radnych zgloszone na poprzednich sesjach;
6)wolne wnioski i informacje.

§43.Rada moze powolac komisje uchwal i wnioskow, ktorej zadaniem jest:
l)precyzowanie tresci przedstawionych wnioskow;
2)ewidencjonowanie przedstawionych wnioskow i po zamkni9ciu dyskusji nad

tematem, przekazanie ich przewodnicza^cemu rady, ktory poddajc je pod glosowanic;
3)w miar^ potrzeby ustala ostatccznq wersje projektu uchwaly i przcdstawia jcj tresc

radzie.
§44.l.Interpelacje dotycza^spraw gminnej wspolnoty o zasadniczym

charakterze.
2.1nterpelacje skladane sa, na sesjach rady lub w okresie miedzy sesjami w

formic pisemnej na rece przewodnicza^cego rady.
3.Przevvodnicza,cy niezwlocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
4.Odpowiedz na interpelacje jest udziclana w formic pisemnej, w terminic

21 dni od dnia zgloszenia, na r?ce przewodnicza,cego rady i radnego skladajt|ccgo
interpelacje w przypadku, gdy odpowicdz nie zostala udzielona uslnie.

5.Odpowiedzi na interpelacje udziela wojt lub inne osoby, upowaznione
przez wojta.

§45.1.7apytania dotycza. aktualnych problemow gminy.
2.Zapytania formulowanc sq pisemnie na r^ce przewodnicza^cego rady lub

ustnie w trakcie sesji rady.



3.Jezeli bezposrednia odpowiedz na zapytanic nie jest mo/liwa, pytany
ud/iela odpowiedzi pisemnej w tcrminic 14 dnj .

§46. l.Przewodnicz^cy czuwa nad sprawnym przcbiegicm obrad, a
zwlaszcza nad zwiezloscia, wystapien radnych oraz innych osob uczcstnicz^cych w
sesji.

2.Przewodnicza.cy moze czynic radnym uwagi dotycza^ce tcmatu, fonny,
ilosci i czasu trwania ich wystaj>ien, a w uzasadnionych przypadkach przywojywac
rmiwce ,,do rzeczy".

3 Jezeli temat lub sposob wystajMenia albo zachowanie radnego w sposob
oczywisty zaklocaj^ porza^dek obrad, bqdz uchybiaja^ powadze sesji albo zabicrany
glos nie wnosi nic nowego w sprawie, przevvodnicza^cy przywoluje radnego ,,do
porzqdku'\ gdy przywolanie nic odniosto skutku, moze odebrac mu gios, nakazuja^c
odnotowanie tego faktu w protokole.

4.Postanowtenia ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio do osob spoza rady
zaproszonych na sesj^ i publicznosci.

5.Po uprzednim ostrzezeniu, przewodniczqcy moze nakazac opus/czenie
sali tym osobom sposrod publicznosci, ktore swoim zachowaniem lub wystajiienicm
/.aklocaja^ porza^dek obrad ba^dz naruszajq. powage sesji.

§47.1 .Przewodnicza_cy udziela glosu poza kolejnosciq w sprawie wnioskow
natury formalnej a w szczegolnosci dotycz^cych:
l)st\vierdzenia quorum;
2)zmiany porza^dku obrad;
3)ograniczenia czasu wystaj>ieri dyskutantow;
4)zamkniecia listy mowcow;
5)zakonczenia dyskusji i podjecia uchwaly;
6)oucslania projektu uchwar)' wnioskodawcoin;
7)zarza.dzenia przcrw;
8)przcliczenia glosow;
9)przestrzegania regulaminu obrad;
I0)stwierdzenia uchybicn formalnych.

2.Wnioski fonnalne. pr/ewodniczqc\c pod dyskusje, po C7.\m
poddaje sprawQ pod glosowanic zwykh\q glosow.

§48.Spra\vy osobowe rada rozpatruje \ obccnosci zaintercsowancgo.
Postanowienie nic dotyczy przypadkow nicuspravviedliwioncj nicobccnosci
xamtercsowanego na sesji.

§49.1.Po wyczerpaniu listy mowcow, przewodniczacy obrad. zamyka
dyskusje.

2.Po zamknieciu dyskusji przewodniczajcy rozpoczyna procedure
glosowania. ()d tcj chvvili , do momcntu zarzqd/cnia gfosovvania, mo/na zahrac glos
iylko w celu /gh>s/enia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porxa.dku
glosowania.

§50.1.Po wyczerpaniu porzqdku obrad przewodniczajcy obrad koriczy sesje.
\vypowiadaj^c formul? ,./amykam... sesjv Rady (Jminy \ Ostrowku".

2.Czas od otwarcia sesji do jej zakonczenia uwaza si? za czas trwania sesji.
3.Postanowienie ust. 2 dotyczy takze sesji, ktora obj?la wiecej niz jedno

posiedzenie.



§51.1.Rada jest zwia/.ana uchwafy od chwili jej podjecia.
2.Uchylenie lub zmiana podj<?tej uchwary, moze nastqpic tylko w drodze odrebnej

uchwaly podjctej nie wczesniej niz na nastepnej sesji.
§52. l.Projekt uchwaJy powinien okreslac w szczegolnosei:

l)oznaczenie rady, numer, dat? i tytuJ uehwaty;
2)podstawe prawna^;
3}postanowienia merytoryczne;
4)okreslcnie organu odpowiedzialnego /a wykonanie ucrmaJy:
5)ustalcnie terminu wejseia w zyeie uehwafy.

2.Do projektu uchwary powinno bye dotqczone uzasadnienie, wyjasniajqce
potr/ebe podjecia uchwaly ora/ informacje o ewentualnych skulkaeh fmansowych jej
realizacji.

•3.Projekt\ uchwal sq opiniowane, pod wzgledem formalno-prawnym, pr/e/
radc? prawnego urzedu.

§53.Uch\valy rady podpisuje przewodnicza.cy obrad.
§54.W przypadku gtosowania w sprawie wyboru osob, przewodnic/a^cy

przed /amknieciem listy kandydatow. zapytuje kazdego z nich. czy vvyraxa /gode na
kandydowanie i dopicro po otrzymaniu odpowiedzi twierclz^eej poddaje pod
gtosowanie zamkniecic listy kandydatow i zarza^dza wybon .

§55.1.Giosowanie jawne odbywa si^ poprzez podniesienie reki.
2.Glosowanie jawne przeprowadza przewodniczqcy obrad, przeliczajqc

glosy oddane .,za". ..przeciw" i ,,wstrzymujajce sie", sumuj<ic jc i porownujqc z lista^
radnych obeenych na sesji, nakazujqc odnotowanie \vynikow glosowania \ protokolc.

S.Wyniki glosowania jawnego oglaszu przewodniczajcj obrad.
§56.1 .Cilosowanie zwykty vviyks/osciq glosow oznac/a. /.c przechodzi

' wniosclriiib kandydatura, ktora uzyskala wjekszq ficzbe ^Ic-soy. ../.u" niz ..pr/eci\v".
HTosow \vstrzymuja_cych sie i nicwaznych nie dolicza sie do zadncj / grup glosuji\cych
.,za" lub ..pr/cciw".

."* ^~^__^^^rTcelein gtosovvania jest wybor jednej z_\viclu ino/liwosci, przechod/.i
wniosek lub kandvdatura. iiakIIii:at()ddan(>Tia"i\vieksz^'lic/b^ <;Jo,^nv~

3.W przypadku rownej liczby gtosow, przevvodnicz^cy obrad. zarzqdza
ponowne glosowanie lub rozstrzygnieeie sprawy przekJada na nastepna sesje.

§57.1.Glosowanie be/wzgledna, wiekszoscia. gU>sow oznacza. ze przeehod/i
wniosek, ktory otrzymat co najmnicj o jeden glos wi^cej od suniy pozoslulych gloso\, tzn. przeciwnyeh i wstrzymujqeych sie.

2.Glosowanie bezwzgl^dnq. wiekszoscia. ustawowego skladu rady oznaeza
liezbe ealkowita^ glosow oddanych za wnioskiem przewyzszajqc^ poU>we ustawowego
skladu rady (najmnicj 8 osob).

§58.1 .Glosowanie tajne stosuje si? w wyborach przewodnicza_cego i
vviteprzewodniczqcego rady.

2.GJosowanie tajne stosuje sit,; takze w innych przypadkach. gdy wymaga
lego ustawa.

3.W glosowaniu tajnym radni giosuja. za pomocq ostcmplowanych kart, przy
czym kazdorazowo rada ustala sposob glosowania, a samo gJosowanie przeprowadza
wybrana z grona rady komisja skrutaeyjna. z wybranym sposrod siebie
przewodniczacym komisji.



4. Komisja skrutacyjna przed przystapieniem do glosowania, objasnia
sposob glosowania i przeprowadza je wyczytuj^c kolejno radnych z listy obecnosci.

5. Kart glosowania nie moze bye wi?cej niz radnych obecnych na sesji.
6. Po przeliczeniu glosow przewodnicza^cy komisji skrutacyjnej odczytuje

protokoi, podaja^c wynik glosowania.
7-Karty z oddanymi glosami i protokoi glosowania stanowia. zala^czniki do

protokolu obrad sesji.
§59.1.Oryginaly uchwat ewidencjonowane sq w rejestrze uchwal i

przechowywane sâ  wraz z protokolami sesji.
2. Odpisy uchwal przekazuje si? wlasciwym jednostkom do realizacji

i do wiadomosci zaleznie od ich tresci.
§60.1.7 kazdej sesji sporzqdza sie protokoi.
2.Protokoi z sesji powinien w szczegolnosci zawierac:

l)numer, date i miejsce odbywania sesji, godzin? jej rozpoczecia i
zakoriczenia oraz wskazywac numery uchwal, imi? i na/wisko przewodnicza^cego
obrad i protokolanta;

2)stwierdzenie prawomocnosci posied/enia;
3)imiona i nazwiska nieobecnych czlonkow rady z ewentualnym podaniem przyczyn

nieobecnosci;
4)odnotowanie przyjecia protokolu z poprzedniej sesji;
5)przyjety porz^dek obrad;
6)przebieg obrad, a w szczegolnosci tresc wystapieri lub ich streszczenie, teksty

wnioskow, oswiadczeri, deklaracji, opinii a ponadto odnotowanic faktow zgloszenia
pisemnych wystaj^ien;

7)przebieg glosowania z wyszczegolnieniem liczby glosow ,,za", ,,przeciw" i
..wstrzymuj^cych si?" oraz glosow niewaznych;

8)wskazanic wnicsienia przez radncgo zdania odrebnego do tresci uchwaly;
9)podpis przewodnicza^cego obrad i osoby sporza^izajqcej protokoi.

§61.1.Do protokolu dola^cza si? list? obecnosci radnych, sottysow i
zaproszonych gosci, teksty przyj?tych przez rad? uchwal, zlozone na pismie
usprawiedliwienia osob nieobecnych, oswiadczenia i inne dokumenty zlozone na rece
przewodnicz^cego.

2.Protokoi z sesji winien bye sporza.dzony w terminie 14 dni od daty
odbycia sesji jednak nie pozniej niz na siedem dni przed nast?pn£\.

3.Wyciqgi / protokolu sesji wqjt dor?cza tym jednostkom, ktore sa,
zobowia^zane do okreslonych dzialan z dokumentow tych vvynikaja^cych.

4.Protokoi z sesji jest do publicznego wgla^du w Urzedzie Gminy na
stanowisku do spraw samorzajdu.

5.Na nujblixszej sesji radni moga. zglosic poprawki lub uzupclnicnia do
protokolu, przy czym o ich uwzglednicniu dccydujc rada po wysluchaniu protokolanta.

VI. Radni i kluby radnych
§62.Radni maja, obowi^zck utrzymywania stalej wiezi z mieszkancami

gminy poprzez:
l)informowanie mies/karicow o stanie gminy;



2)konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady;
3)propagowanie zamierzeri i dokonan rady;
4)informowanie micszkancow o svvojcj dzialalnosci w radzie;
5)przyjmowanie postulatow, wnioskow oraz skarg micszkancow gminy.

§63.Radnym pr/yslugujq diety na zasadach ustalonych przez rade w
odrebncj uchwale.

§64.1 .Radni mogq. twor/yc kluby radnych.
2.KIub radnych moze utworzyc co najmniej 4 radnych.
3.Radny moze nalczec tylko do jednego klubu.
4.Powstanie klubu musi zostac niezwtocznic zgloszone przcwodniczqccmu

rady w formic pisemnej.
5.W zgJoszeniu podaje si?:

l)nazwe klubu;
2)listc czkmkow;
3)imie i nazwisko przewodniczqeego klubu.

6.W razie zmiany skladu klubu lub jego rozwiazania, przcvvodnicza^cy klubu
jest obowiqzany do niezvvloczncgo poinformowania o tym przewodnicz^cego rady,

§65.1.Kluby dzialaj^ wyla^cznie w ramach rady.
2.Kluby d/iafaja. w okresie kadencji rady. Uplyw kadencji rady jest

rownoznaczny z rozwi^zaniem klubu.
3.Klub podlega rozwia^zaniu, gdy liczba jego czfonkow spadnie ponizej 4.
§66.1.Kluby moga_ uchwalac wlasne regulaminy.
2.Rcgulaminy klubow nie mogq bye sprzeczne ze Statutem Gminy.
3.Przewodniczcicy klubow sq obowi^zani do niczwtocznego przedkladania

regulaminow klubow przewodniczacemu rady.
4.Za udzia! w posiedzeniach klubu nie przysluguje dieta.
§67.1 .Klubom pr/.yslugujq uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w

zakresie organizacji i trybu d/ialania rady.
2.Kluby mogq przedstawiac swoje stanowisko na sesji wylqcznie przez swych

przedstawicicli.

VII . Tryb pracy wojta

§68.W6jt wykonuje:
1 }uch\valy rady;
2)przypisane jemu kompetencje i zadania;
3)zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy pr/episow obowiazuja^cego

prawa - nalezy do niego;
4)innc zadania okrcslone ustawami i ninicjszym Statutem.

§69.Komisje rady mogq z^dac obecnosci wojta na ich posicdzcniu.

VIII. Postanowienia kohcowe

§70.Zmiana Staiutu nast^puje w trybie przewidzianym dja jego uchwalenia.

K / \CY R A O V
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/alqcznik Mr 3
do Statutu C J m i n y Ostrowek

Jcdnostki organizacyjne:

1. Gminny Osrodek Pomoey Spolec/nej w Ostrowku
2. SzkoJa I'odstawowa Janow
3. S/.koia Podstawowa Okalew
4. Szkola Podstawowa Ostrowek
5. S/kohi Podstawowa Skr/ynno
6. Szkola Podstawowa Wiclgie
7. Gimnazjuni w Ostrowku
8. Przedszkole Ostiowek i jego filia w Wielgiem
9. Gminny Osrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku
10. Samodzielny Puhjiczny Zakltid Podstawowej Opicki Zdrowotnej \ Ostrowku

.U'dnostki pomocnic/e:

Lp. \a/» 11 solectn'ii Wyk:i/ miejscowo^ci

Milojou Milejou

^ lica

Nieuis /na

Skr? S k i y \\3

PRZEWODN/CZ^CY K A O Y

mgr n



ZALACZNIK NR 4 DO STATUTU GMINY OSTROWHK

Zasady i tryb dzialania komisji rcwizyjnej

§l.l.Komisja rewizyjna skiada sie z przewodniczqcego. zastepcy
przewodniczajcego oraz pozostaJych cztonk6w.

2.Przewodnie/a,eego komisji rewizyjnej wybiera rada.
3.Zastepcy pr/cwodnic/i\cego komisji rewizyjnej wybiera komisja

rewizvjna na wniosck przewodniczajcego komisji rewizyjnej.
§2.Przewodnic/,qcy komisji rewizyjnej organizuje prace komisji i prowadzi

jej obrady. W pr/ypadku nieobecnosci przewodniez^cego lub niemo/nosci dzialania,
jego zadania wykonujc jcgo zastepca.

§3.1. Cclem d/.ialalnosci kontrolnych komisji jest dostarczcnie radzie
informacji niezbednych do oceny d/iahilnosci wqjta oraz gminnych jednostek
organizaeyjnych i pomocniczych oraz zapobieganic niekorzystnym zjawiskom

w ich dzialalnosci poprze/. wskazanie wyst^puj^cych niepra\vid!o\vosci i
proponovvanie form ich usuni^cia.

2. Komisja rewizyjna przeprowadzajqc kontrole. bada legalnosc,
gospodarnosc, rzetelnosc, celowosc oraz zgodnosc dokumentacji ze stanem
faktycznym w d/icdzinach:
I Jrealizacji budzetu z uwzgl?dnieniem wykorzystania dotaeji gmin>;
2)gospodarki mieniem komunalnym;
3)organizacji pracy w reali/acji przypisanych zadan;
4)realizacji wnioskow i /alccen ora/ ustalcn z przeprowadzonych kontroli przcz innc

x.espoty kontrolne. Komisja mo/L- stawiac \\lasne wnioski eo do form i sposobu
likwidac j i stwierdzonych uchybien pr/ez le jednostki.

3.Oprocz zadaii kontrolnych wymicnionych w ust. 2 do kompctencji i
uprawnien komisji nalezy:

I)opiniowanie projektow bud/ciu:
2)rozpatrywanie wnioskow o od\volanie radnych / pelnionych f u n k c j i . sckrelar/a

gminy i skarbnika gminy - opimc w tym przedmiocie komisja przedstawia radzie na
najbli/s/ej sesji;

3)u\stepowanic do specjalistycznych organow kontroli (RIO. N I K ) z wnioskicm o
przeprowadzenie kontroli w przypadku wystapienia podejrzcn o korupcje wsrod
organow wykonawczych (wqjta. kicrownikow jednostek organizaeyjnych).

§4.Komisja rcwi/.yjna przcprowadza nastepuj^ce rodzaje kontroli:
1 )kompleksowe - obejmuja^ce calosc d/iahilnosci kontrolowanego podmiotu lub

obs/crny zespol dxiahin tego podmiotu;
2)problemowe - obejmuja.ee wyhrunc zagadnienia z zakresu d/.ialalnosci

kontrolowanego podmiotu, stanowiajce niewielki fragment w jego dzialalnosci;
3)sprawdzajqce podejmowane w eelu ustalenia. c/y wyn ik i poprzednicj

kontroli zostaly uwzglednione w toku postepowania danego podmioiu.
§5.1.Komisja dziala na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego

pr/,ez radc. ktory ptnvinien zawierac:
I )plan kontroli obejinujqcy;

1 .



a)kontrolc vvykonania budzetu,
b)kontrol<^ wykonania uchwah /alatwiania wnioskow i interpelacji.
cjwybranc do kontroli inne d/iedziny d/.ialalnosei gminy luh pos/.c/egolne sprawy;

2)tcmatykc posicdzen wraz /, przyblizonyin terminem posicd/enia.
2.Plan pracy komisja pr/edkfada pr/ewodniczqcemu rady najpo/niej do

korica roku poprzedzajqcego rok objety planem.
§6.1.Plan kontroli powinicn bye tak ustalony. aby nic zaklocal normalnego

toku pracy urzedu i jcdnostek organi/acyjnych.
2.Je/eli plan pracy komisji jedynie vv przyblizeniu okresla date kontroli.

przewodniczqcy komisji uprzedza kierownika jednostki kontrolowanej o majqxxj
nasu\pic kontroli / tygodniowym wyprzedzeniem.

S.Kontrolowany moze skladac wyjasnienia co do /aislnialych
niepravvidlowosci, ktore komisja uvvzgl^dni lub odrzuci, uzasadniaj^c podstawy
swojego stanowiska. Wyjasnienia i stanouisko komisji vvinny mice odzwierciedlenie
w protokole kontroli.

§7.Rada mo/c podJ4C decyzje \e przeprowadzenia kontroli
kompleksowej nie objetej planem.

§8.1.Rada mo/e nakazac komis j i rewizyjnej /aniechanie, przerwanie lub
odstapienie od poszczegolnych czynnosci kontrolnych.

2.Rada moze nakazac rozszerzenie lub zaw^zenie zakresu i przedmiotu
kontroli.

3.Komisja jest obowia^zana do przeprowadzenia kontroli w kazdyin
przypadku podjccia takiej decyzji pr/ez rade. Dolyczy to zarovvno kontroli
kompleksowychjak i kontroli problemowych czy sprawdzajajcych.

§9.1 .Konlrola powinna bye pryeprowadzona /godnie z obowia/ujqcym
pravvem. zwlas/cza vv zakresic ochrony lajemnicy pahstwowej i sluzbovvej.

2.KontroIuj^cy ma prawo:
l)\vstepu do pomieszczen jednostki kontrolowanej;
2)wglqdu do akt i dokumentovv w zakresie przedmiotu kontroli znajduja^cych si^ \

kontrolowanej jednostee;
3)/;jdania od pracownik6w kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjasnieh w

sprawach dotyezqcych przedmiotu konlroli. przy czym na zqdanie praeownika
wyjasnienia si| utrwalane w formic protokolu;

4}sporza_dzania odpisow. kopii dokumentow w zakresie przedmiotu kontroli
znajduj^cyeh sit? w posiadaniu kontrolowanej jednostki.

§10.1 .Kierownik kontrolowanej jednostki obowia^zany jest do:
1 )zapewnienia kontroluj^cym wlasciwych \\arunkow lokalo\vvcli i i.echnicznych. vv

tym mo/liwose sporza^dzania kopii dokumentovv na spr/^cic kontrolowanej
jednostki;

2)pisemnego uzasadnienia odmowy udostepniania zespolovvi kontroluja^cemu
dokumentovv objetych tajemnicq paAstwowq lub sluzbowa,.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu mozc zlozyc na rece
przewodniez^cego rady uwagi dotyez^ce kontroli i jej wynikow.

3. Uwagi. o ktoryeh mowa w ust. 2 sklada sic w terminie siedmiu dni od
daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego
do podpisania.
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§1 l.l.Cztonkowie komisji podlegaja, wylajczeniu od udzialu w d/.ialaniach
kontrolnych w sytuaejaeh, w ktorych moze powstac wqtpliwosc co do ich
bezstronnosci lub interesownosci.

2.W sprawie wyla^czenia czlonkow komisji decyduje pisemnie
przewodniczq.cy komisji.

3.O wylaczeniu przewodnicza^cego komisji decyduje rada.
4.W razie wytyczenia czlonka komisji, przewodniczajcy komisji zawiadamia

niezwtocznie przewodniczajcego rady.
S.Wytyczony c/fonek komisji rewizyjnej moze odwoiac sit? na pismie od

decyzji o wyfyczeniu do rady w tcrminie 3 dni od daty powziecia wiadomosci o trcsci
tej decy/ji.

§12.1.W razie powzieeia w toku kontroli uzasadnionego podejrzcnia
popelnienia przest^pstwa. kontrotujajcy niezvvloc/nie zawiudamiajti o tym kierownika
jednostki kontrolowanej i wqjta, wskazujqc dowody uzasadniaja^ce zawiadomienie.

2.JezeIi podejrzenie dotyczy osoby wqjta, kontrolujajcy zawiadamia o tym
przewodnicza^cego rady.

§13.1 .Kontrolujajcy sporzajdzaj^ z przeprowadzonej kontroli - \ terminie 7
dni od daty jej zakonczenia - protokol pokontrolny, obejmujajcy:
l)nazw£ i adres kontrolowanego podmiotu;
2)imiona i nazwiska kontroluja^cych;
3)imi? i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
4)daty rozpoczecia i zakonczenia czynnosci kontrolowanych;
5}okreslenie przedmiotowcgo zakresu kontroli i okresu objetego kontrolaj
6)przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczegolnosci wnioski kontroli

wskazujqce na stwierdzcnie nieprawidlowosci w dziatalnosci kontrolowanego
podmiotu oraz wskazanie dowodow potwierdzaja.cych ustalenia zawarte w
protokole;

7)dat(^ i miejsce podpisania protokolu;
8)podpisy kontrolujajcych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkc o

odmowie podpisania protokolu / podaniem przyczyn odmovvy.
2.Protokol pokontrolny moze /awierac takze wnioski oraz propozycje co do

sposobu usuniecia nieprawidlowosci stwierdzonycb w wyniku kontroli .
§14.1 .W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika

kontrolowanego podmiotu. jest on obowiay.any do /lozenia w terminie 3 dni od daty
odmowy - pisemnego wyjasnienia jej przyczyn.

2.Wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 1 sklada sie na r^ce
przewodniczajcego komisji rewizyjnej.

§15.Protok61 pokontrolny spor/i\d/a sie w trzech egzemplarzach, ktore - w
terminie 3 dni od daty podpisania protokolu — otr/.ymuj^ przewodniczajcy rady.
przewodniczajcy komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§16.1 .Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez jej
przewodniczajcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miar? potrzeb.

2.Przewodniczacy komisji zwoluje jej posiedzenia, ktore nic s^ objcic
zatwierdzonym planem pracy komisji. w formie pisemnej.

3.Posiedzenia, o ktorych mowa w ust. 2 moga. bye zwolywane z wlasnej
inicjatywy przewodniczajcego komisji, a takze na pisemny umotywowany wniosek:
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1 )przewodniczacego rady;
2)nic mniej niz czterech radnych:
3)nie mniej niz dwoch czlonkow komisji rewizyjnej.

4.Przewodnicz$cy komisji moze zaprosic na jcj posiedzenie:
l)radnych nic bed^cych czlonkami komisji rewizyjnej;
2)osoby zaangazowane na wniosek komisji rewizyjnej w charaktcrze bieglych lub

ekspertow.
5./ posiedzenia komisji rewizyjnej sporza,dza si? protokol.
§17.1 .Komisja rewizyjna sktada radzie - na pierwszej sesji w nowym roku -

roczne sprawozdanie ze swojej dzialalnosci w roku poprzednim.
2.Sprawozdanie powinno zawierac:

l)liczb?. przedmiot. miejsce, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli;
2)wykaz najwazniejszych nicprawidlowosci wykr\'tych w toku kontroli;
3)vvykaz uchwal podj^tych przez komisj? rewizyjnq;
4)wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwazniejszymi

wnioskami wynikajajcymi z tych kontroli;
5)ocen? wykonani.a budzetu gminy za rok ubiegly oraz wniosek w sprawie

absolutorium.
3.Poza przypadkiem okreslonym w ust. 1 komisja rewizyjna sktada

sprawozdanie ze swojej dziatalnosci po podjeciu stosownej uchwaly rady.
okreslaja,cej przedmiot i termin zlozenia sprawozdania.

§18.1. Komisja rewizyjna moze na zlecenie rady wspoldzialae w
wykor.ywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady. \ zakresie ich wJasciwosci
rzec/owej.

2. Przevvodnicza.cy komisji rewizyjnej moze zwracae si? do
przewodniczqcych innych komisji rady. o oddelegowanie \ sklad zespolu
kontrolnego radnych majqcych kwalifikacje vv zakresie tematyki obj^tej konlrol;}.

3. Do ezkmkow innych komisji uczestnicza,cych w kontroli prowadzonej
przez. komisje rewizyjna. stosujc si? odpowiednio pr/episy niniejszego rozdzialu.

PRZEWODNlffZACV KAD1!

rngrn
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