
Uchwala Nr XVIII/178/09
Rady Gminy Stepnica
z dnia 6 marca 2009r.

w sprawie Statutu Gminy Stepnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 )
Rada Gminy Stepnica uchwala

Statut Gminy Stepnica

Dzial I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gmina Stepnica, zwana dalej w niniejszym Statucie "Gmina" jest wspólnota

samorzadowa osób mieszkajacych w jej granicach administracyjnych.

§ 2.. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 294,16 km2.

§ 3. Gmina posiada osobowosc prawna. Gmina wykonuje zadania publiczne

w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc.

§ 4. Siedziba wladz gminy jest Stepnica.

§ 5.1. Rada Gminy moze nadawac tytuly Honorowego Obywatela Gminy Stepnica

i Zasluzonego Mieszkanca Gminy Stepnica.

2. Zasady oraz wzory aktów nadania tytulów Honorowego Obywatela

i Zasluzonego Mieszkanca Gminy Stepnica ustala Rada Gminy odrebna uchwala.



Dzial II

ZADANIA GMINY

§ 6.1. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

samorzadowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

2. Do zadan wlasnych gminy naleza sprawy okreslone ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzadzie gminnym.

§ 7.1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

l) dzialalnosc swoich organów i organów jednostek pomocniczych,

2) gminne jednostki organizacyjne,

3) dzialanie innych podmiotów- na podstawie zawartych z nimi umów i porozumien.

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 8.1. Dla wykonania zadan wlasnych, przekraczajacych mozliwosci organizacyjne

Gminy, moze ona przystapic do zwiazku gmin.

2. Gmina moze tworzyc (lub byc czlonkiem) stowarzyszenia, w celu wspierania idei

samorzadu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin.

3. W sprawach okreslonych w ust. 1 i 2 wymagane jest wyrazenie zgody przez Rade

Gminy.

Dzial III

ORGANY GMINY

§ 9. Organami gminy sa Rada Gminy i Wójt.

§ 10.1. Dzialalnosc organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnosci moga wynikac

wylacznie z ustaw.

2. Jawnosc organów gminy obejmuje w szczególnosci prawo obywateli do

uzyskiwania informacji, wstepu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a takze dostepu do

dokumentów wynikajacych z wykonywania zadan publicznych, w tym protokolów posiedzen

Rady i komisji Rady oraz zarzadzen Wójta.

3. Informacje w sprawach publicznych podlegaja udostepnieniu na zasadach i w trybie

okreslonym w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznych jezeli

przepisy innych ustaw nie okreslaja odmiennie zasad i trybu dostepu do tych informacji.
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4. Zainteresowani moga przegladac dokumenty, o których mowa w ust. 3 oraz

sporzadzac z nich notatki, wyciagi lub odpisy. Dokumenty te udostepniane sa w godzinach

pracy Urzedu Gminy i w obecnosci pracownika Urzedu.

Rozdzial 1

Rada Gminy

§ 11.1. Organem stanowiacym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, zwana dalej

Rada.

2. Zasady, tryb wyborów i liczbe radnych okresla ustawa.

§ 12.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal sprawy nalezace do jej

kompetencji.

2. Oprócz uchwal rada moze podejmowac:

1) deklaracje - zawierajace samozobowiazanie sie do okreslonego postepowania,

2) oswiadczenia - zawierajace stanowisko w okreslonej sprawie,

3) apele - zawierajace formalnie niewiazace wezwania adresatów zewnetrznych do

okreslonego postepowania, podjecia inicjatywy czy zadania,

4) opinie - zawierajace oswiadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do deklaracji, oswiadczen, apeli i opinii ma zastosowanie - przewidziany w statucie

- tryb zgloszenia inicjatywy uchwalodawczej i podejmowania uchwal.

4. Na pierwszej sesji rada wybiera ze swojego grona:

1) przewodniczacego rady,

2) dwóch wiceprzewodniczacych rady.

§ 13.1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilosci niezbednej do wykonania swoich zadan

zgodnie z planem pracy Rady, nie rzadziej niz raz na kwartal.

2. Roczny plan pracy Rady winien byc uchwalony do 31 grudnia kazdego roku.

3. Rada w kazdym czasie moze dokonac zmian i uzupelnien planów pracy.

§ 14.1. Rada moze odbywac sesje nadzwyczajne dla rozpatrzenia i rozstrzygniecia

spraw szczególnie waznych i nie cierpiacych zwloki.

2. Sesje nadzwyczajne zwoluje sie na pisemny, zawierajacy uzasadnienie wniosek:

1) stalych Komisji Rady,
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2) co najmniej 5 radnych,

3) Wójta,

4) Klubu Radnych.

3. Do wniosku w sprawie zwolania sesji nalezy dolaczyc proponowany projekt

porzadku sesji nadzwyczajnej, dla którego sesja ma byc zwolana.

§ 15.1. Dla rozpatrzenia spraw szczególnej rangi Rada zwoluje sesje uroczyste.

2. Podczas sesji uroczystej moga byc podejmowane wylacznie rezolucje.

§ 16.1. Przewodniczacy Rady zwoluje sesje Rady przesylajac porzadek obrad,

miejsce, dzien i godzine rozpoczecia posiedzenia.

2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia sie radnych nie pózniej niz 7 dni

przed sesja - za pomoca zawiadomien.

3. W zawiadomieniu o sesji nalezy podac porzadek obrad oraz dolaczyc projekty

uchwal, informacje Wójta z dzialalnosci miedzysesyjnej i inne niezbedne materialy zwiazane

z przedmiotem sesji.

4. Materialy dotyczace sesji poswieconej uchwaleniu budzetu i sprawozdania

z wykonania budzetu przesyla sie radnym najpózniej 14 dni przed sesja. Szczególowe zasady

postepowania z materialami, o których mowa w ustA okresla odrebna uchwala.

5. W przypadku nie dotrzymania terminów okreslonych w ust. 2 i 4 Rada na pisemny

wniosek 5 radnych moze podjac decyzje o odroczeniu sesji wyznaczajac nowy termin jej

odbycia. Rozstrzygniecie w tej sprawie zapada wiekszoscia glosów.

§ 17.1. Sesje Rady sajawne.

2. Informacje o miejscu, terminie i porzadku obrad podaje sie do publicznej

wiadomosci mieszkanców co najmniej na trzy dni przed sesja poprzez wywieszenie ogloszen

w solectwach i na tablicy ogloszen Urzedu Gminy.

3. Jawnosc sesji oznacza, ze podczas obrad na sali moze byc obecna publicznosc,

która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

4. Przewodniczacy Rady moze po uprzednim upomnieniu nakazac opuszczenie sali

tym osobom sposród publicznosci, które swoim zachowaniem zaklócaja porzadek obrad badz
...

naruszaja powage sesJI.

5. W przypadku gdy upomnienia opuszczenia sali nie odnosza skutku Przewodniczacy

Rady wnioskuje do Wójta o wezwanie organów porzadkowych i zarzadza przerwe w

obradach.

§ 18.1. Wylaczenie jawnosci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach

przewidzianych ustawami.
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2. W czasie wylaczenia jawnosci na sali obrad moga przebywac jedynie radni, wójt,

protokolant i osoby zaproszone na te czesc sesji.

§ 19.1. Sesje otwiera i obrady prowadzi Przewodniczacy Rady, a w raZIe Jego

nieobecnosci lub gdy zachodzi taka potrzeba zastapienia go w obradach

Wiceprzewodniczacy.

2. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczacy Rady otwiera sesje.

3. W przypadku braku quorum Przewodniczacy Rady wyznacza nowy termin sesji

polecajac jednoczesnie sporzadzenie protokolu z podaniem przyczyn, dla których sesja sie nie

odbyla.

§ 20.1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia

Przewodniczacy Rady po odczytaniu listy obecnosci radnych zarzadza przerwe niezbedna dla

ustalenia przyczyn braku quorum.

2. Po przerwie, o ile nadal stwierdza brak quorum zarzadza odroczenie posiedzenia

i wyznacza nowy termin obrad sesji.

3. Imiona i nazwiska radnych, którzy opuscili posiedzenie sesji odnotowuje SIe

w protokole sesji.

§ 21. Radnych obecnych na przerwanej sesji uznaje sie za powiadomionych o terminie

nowego posiedzenia, a radnych nieobecnych powiadamia sie telefonicznie lub pisemnie

najpózniej w przeddzien terminu nowego posiedzenia.

§ 22.1. Porzadek obrad kazdej sesji zwyczajnej obejmuje w szczególnosci:

1) uchwalenie porzadku obrad sesji,

2) przyjecie protokolu z poprzedniej sesji,

3) rozpatrzenie projektów uchwal i podjecie uchwal lub zajecie stanowiska,

4) informacje z dzialalnosci Wójta w okresie miedzysesyjnym,

5) interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

2. W trakcie obrad sesji Przewodniczacy Rady zarzadza stosowna ilosc przerw.

3. Za zgoda Rady Przewodniczacy moze postanowic o przerwamu seSJI

kontynuowaniu obrad w innym terminie. Uchwala podejmowana jest bezwzgledna

wiekszoscia glosów radnych obecnych na sesji.

4. Przewodniczacy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i porzadkiem obrad,

wydajac w tym celu odpowiednie zarzadzenia.

§ 23.1. Informacje z dzialalnosci Wójta sklada Wójt lub Zastepca Wójta.
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2. Sprawozdanie lub stanowisko Komisji sklada jej Przewodniczacy lub

Zastepca Przewodniczacego.

3. Sprawozdanie z dzialalnosci jednostki organizacyjnej sklada kierownik lub osoba

przez niego upowazniona.

§ 24.1. Porzadek obrad sesji kazdorazowo powinien zostac przeglosowany.

2. Z wnioskiem o uzupelnienie badz zmiane w projekcie porzadku obrad moze

wystapic radny oraz Wójt.

3. Wnioski o zmiane porzadku obrad przyjmowane sa przez Rade bezwzgledna

wiekszoscia glosów ustawowego skladu Rady.

4. Wniosek o wylaczenie z porzadku obrad projektu uchwaly podlega przeglosowaniu.

§ 25. Przewodniczacy obrad prowadzi je wedlug uchwalonego porzadku otwierajac

i zamykajac dyskusje nad kazdym z punktów. W przypadkach uzasadnionych moze za zgoda

rady dokonac zmian w kolejnosci realizacji poszczególnych punktów porzadku obrad.

§ 26.1. Prawo glosu na sesjach Rady maja: radni, Wójt, Zastepca Wójta, skarbnik

gminy i sekretarz gminy, soltysi i zaproszeni goscie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek radnego Rada zwykla

wiekszoscia glosów moze wyrazic zgode na zabranie glosu przez osoby sposród publicznosci.

§ 27.1. Zapytania sklada sie w istotnych sprawach dotyczacych wspólnoty

samorzadowej przy czym powinny byc sformulowane jasno i zwiezle.

2. Zapytania moga zglaszac Radni i soltysi.

3. W miare mozliwosci Wójt lub osoba przez niego upowazniona udziela odpowiedzi

na zapytanie na tej samej sesji lub najpózniej na sesji nastepnej.

4. Zapytania moga byc zgloszone na pismie i zlozone na rece Przewodniczacego Rady

przed rozpoczeciem obrad.

5. Osoby wymienione w ust.2 maja prawo zazadac udzielenia pisemnej odpowiedzi na

zapytanie.

§ 28.1. Przewodniczacy Rady udziela glosu wedlug kolejnosci zgloszen.

2. Przedmiotem wystapien na sesji moga byc tylko sprawy objete porzadkiem obrad.

3. Przewodniczacy moze udzielic glosu poza kolejnoscia w sprawie zgloszenia

wniosku formalnego.

4. Do wniosków formalnych zalicza sie:

1) zmiana kolejnosci porzadku obrad,

2) zamkniecie listy mówców,

3) odroczenie lub zamkniecie dyskusji,
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4) odeslanie projektu uchwaly do Komisji,

5) ograniczenie lub przedluzenie czasu wystapienia,

6) glosowanie bez dyskusji,

7) sprecyzowanie wniosku lub uchwaly,

8) ponowne przeliczenie glosów,

9) stwierdzenie quorum,

10) przerwanie, odroczenie lub zamkniecie posiedzenia,

11) przestrzeganie porzadku obrad.

5. W czasie rozpatrywania projektu uchwaly Przewodniczacy udziela

w pierwszej kolejnosci glosu przedstawicielowi projektodawcy uchwaly, nastepnie

przedstawicielom komisji i klubów Rady, po czym otwiera dyskusje nad projektem.

§ 29.1. Poprzez udzial w dyskusjach radni reprezentuja swoje stanowiska wzgledem

merytorycznych spraw objetych poszczególnymi punktami porzadku obrad.

2. Radni formuluja propozycje rozwiazania problemów w postaci wniosków do

glosowania.

3. Radni skladaja zapytania w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach

gmmy.

4. W przypadku gdy mówca w swoim wystapieniu odbiega od przedmiotu obrad lub

gdy forma i tresc wystapienia w sposób oczywisty narusza powage sesji, Przewodniczacy

Rady odbiera mówcy glos odnotowujac ten fakt w protokole sesji.

§ 30. W dyskusji poza kolejnoscia Przewodniczacy Rady moze udzielic glosu

Wójtowi,

a w przypadkach uzasadnionych innym osobom.

§ 31.1. Po zakonczeniu dyskusji nad tematem Przewodniczacy Rady zarzadza

przystapienie do glosowania.

2. Od chwili zarzadzenia glosowania mozna zabierac glos tylko dla zlozenia wniosku

formalnego dotyczacego glosowania.

3. Uchwaly podejmowane sa w glosowaniu jawnym. Wylaczenia jawnosci okresla

ustawa.

4. Po zakonczeniu glosowania Przewodniczacy oglasza wyniki glosowania nakazujac

odnotowanie ich w protokole.

§ 32.1. Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczacy Rady konczy sesje

wypowiadajac formule; "Zamykam sesje Rady Gminy w Stepnicy".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zamkniecia uwaza sie za czas trwania sesji.
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§ 33. Przewodniczacy Rady informuje lokalna prase o planowanym terminie

i porzadku obrad sesji.

§ 34.1. Z kazdej sesji sporzadza sie protokól obrad, który powinien zawierac

w szczególnosci:

l) numer,

2) date i miejsce sesji,

3) stwierdzenie prawomocnosci obrad,

4) imie i nazwisko Przewodniczacego obrad,

5) porzadek obrad,

6) podjete uchwaly,

7) wyniki glosowan,

8) inne sprawy odnotowanie których poleci Przewodniczacy obrad,

9) czas trwania sesji.

2. Zalacznikami do protokolu sa w szczególnosci:

l) listy obecnosci radnych i zaproszonych gosci,

2) uchwaly rady wraz z pisemnymi opiniami,

3) protokoly komisji skrutacyjnej i karty do glosowania,

4) pisemne sprawozdania, zapytania, odpowiedzi, oswiadczenia i wnioski.

3. Projekt protokolu powinien byc sporzadzony w ciagu 14 dni od zakonczenia Sesji.

Wglad do niego maja radni, Wójt, Zastepca Wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy

i soltysi.

4. Najpózniej na nastepnej sesji osoby biorace udzial w obradach moga zglaszac

poprawki. Poprawki i uzupelnienia mozna zglaszac najpózniej do momentu prZYjeCia

protokolu przez Rade. O uwzglednieniu poprawki decyduje Przewodniczacy Rady po

wysluchaniu protokolanta lub przekazuje do rozstrzygniecia przez Rade.

5. Przyjety przez Rade protokól z sesji podpisuje Przewodniczacy Rady

protokolant. Kazda strona przyjetego protokólu powinna byc opatrzona parafka

Przewodniczacego oraz protokolanta.

6. Podpisany protokól znajduje sie w Biurze Rady i jest udostepniany

zainteresowanym do wgladu na miejscu.

7. Sesje Rady Gminy sa nagrywane.

8. Zapis dzwiekowy z sesji przechowuje sie przez okres l roku po zakonczeniu

kadencji.
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§ 35. Obsluge kancelaryjna sesji Rady, Komisji stalych i doraznych oraz

Przewodniczacego Rady sprawuje zatrudniony przez Wójta pracownik Urzedu Gminy.

§ 36.1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwal.

2. Z inicjatywa podjecia uchwaly Rady Gminy moga wystepowac:

l) Wójt,

2) Przewodniczacy Rady,

3) Komisje rady,

4) co najmniej 3 radnych,

5) Kluby radnych.

3. Inicjatywa podjecia uchwaly powinna miec forme pisemnego wniosku

z zalaczonym projektem uchwaly. Projekt uchwaly powinien byc przedlozony Radzie wraz

z uzasadnieniem, w którym nalezy wskazac potrzebe podjecia uchwaly lub informacje

o skutkach finansowych jej realizacj i.

4. Projektodawca moze zglosic poprawke do zgloszonego przez siebie projektu

uchwaly, az do momentu rozpoczecia glosowania nad tym projektem.

§ 37.1. Projekty uchwal przedkladane przez Wójta moga byc wnoszone pod obrady

Rady bez opinii komisji w trybie przewidzianym wart. 20 ust.5 ustawy o samorzadzie

gmmnym.

2. Projekty uchwal wnoszone przez podmioty okreslone w § 36 ust.2 pkt. 2 do 5

powinny byc ponadto przedlozone do wiadomosci Wójta.

§ 38.1. Podjete uchwaly opatruje sie data i kolejnym numerem uwzgledniajacym

oznaczony cyframi rzymskimi numer sesji oraz kolejny numer uchwaly i dwie ostatnie cyfry

roku, w którym uchwala zostala podjeta.

2. Uchwale podpisuje osoba przewodniczaca obradom w momencie jej podjecia.

§ 39. W sprawie naglej, wymagajacej przez rade rozstrzygniec natychmiastowych,

inicjatywa podjecia uchwaly moze byc zgloszona w trakcie obrad sesji.

§ 40.1. Uchwaly Rady zapadaja zwykla wiekszoscia glosów w obecnosci co najmniej

polowy skladu Rady w glosowaniu jawnym, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

2. Glosowanie jawne odbywa sie przez podniesienie reki.

3. Glosujacy przez podniesienie reki oddaje glos "za" wnioskiem, "przeciw"

wnioskowi lub "wstrzymuje sie" od glosowania.
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4. Po przeliczeniu oddanych glosów i porównaniu z lista radnych obecnych na sesji

Przewodniczacy obrad oglasza wyniki glosowania nakazujac odnotowanie ich

w protokole.

5. Na wniosek co najmniej 3 radnych zgloszony na pismie, Przewodniczacy zarzadza

glosowanie jawne imienne.

6. W glosowaniu imiennym Przewodniczacy odczytuje z listy obecnosci nazwiska

radnych, którzy po wyczytaniu ustnie glosuja: "za", "przeciw" lub "wstrzymuje sie" i

potwierdzaja swoje glosowanie na kartach z pieczecia Rady oraz imieniem i nazwiskiem

skladajac je do protokolu.

§ 41.1. Glosowanie tajne przeprowadza sie gdy ustawa tak stanowi.

2. Glosowanie tajne przeprowadza wybrana przez Rade Komisja Skrutacyjna, która

sposród siebie wybiera Przewodniczacego. Przewodniczacy Komisji objasnia sposób

glosowania i przeprowadza glosowanie wyczytujac kolejno radnych z listy obecnosci.

3. W glosowaniu tajnym radni glosuja na opatrzonych pieczecia Rady Gminy kartach

zawierajacych precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami "za", "przeciw",

"wstrzymuje sie". Radny oddaje glos wpisujac znak "x" w kratce z wolnym miejscem przy

wybranej odpowiedzi. Wpisanie przy wybranej odpowiedzi wiecej niz jednego znaku x, braku

znaku x, dopiski lub skreslenia na karcie do glosowania uniewazniaja glos.

4. Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej oglasza wyniki glosowania niezwlocznie po

ich ustaleniu. Wyniki glosowania tajnego odnotowuje sie w protokole Komisji Skrutacyjnej,

który razem z kartami do glosowania stanowi zalacznik do protokolu z sesji.

§ 42.1. Przewodniczacy Rady przed poddaniem wniosku pod glosowanie precyzuje

oglasza radzie proponowana tresc wniosku w taki sposób, aby jego redakcja byla

przejrzysta. Jezeli przewodniczacy ma watpliwosci odnosnie sformulowania tresci wniosku

moze zobowiazac wnioskodawce do sformulowania wniosku na pismie.

2. W pierwszej kolejnosci Przewodniczacy poddaje pod glosowanie wniosek, który

moze wykluczyc potrzebe glosowania nad innymi wnioskami, a pozostale w kolejnosci

zgloszen. Jesli zgloszono kilka wersji tego samego wniosku, poprawek przepisu uchwaly itp.,

wówczas przewodniczacy poddaje glosowaniu kazda wersje, z tym ze kazdy radny moze

zaglosowac "za" tylko raz, moze tez wstrzymac sie od glosu lub byc przeciwko. w stosunku

do wszystkich wersji. Za przyjeta uwaza sie wersje, która otrzymala najwiecej glosów "za".

3. W przypadku glosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczacy zapytuje

kazdego kandydata, czy wyraza zgode na kandydowanie, chyba ze otrzyma pisemna zgode

kandydata, a nastepnie poddaje pod glosowanie zamkniecie listy kandydatów.
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4. Poprawki do projektu uchwaly musza byc poddane pod glosowanie, przed

glosowaniem nad projektem uchwaly.

Rozdzial 2

Komisje Rady Gminy

§ 43.1. W celu sprawnego wykonywania zadan Rada powoluje komisje stale

okreslajac ich nazwe, przedmiot dzialalnosci i sklad osobowy.

2. Do zadan Komisji stalych nalezy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Rade i Wójta oraz

spraw przedkladanych przez czlonków Komisji,

2) wystepowanie z inicjatywa uchwalodawcza w formie pisemnej,

3) opracowywanie stanowisk dla Rady w sprawach dla których Komisja zostala powolana,

4) kontrola wykonania uchwal Rady w zakresie objetym ich dzialalnoscia merytoryczna.

§ 44.1. Czlonków Komisji Rada wybiera odrebna uchwala na podstawie deklaracji

radnych w sprawie przynaleznosci do Komisji

2. Przewodniczacego i Zastepce Przewodniczacego Komisji, wybiera Komisja ze

swego grona.

3. Radny moze byc czlonkiem nie wiecej niz jednej stalej Komisji, radny ma prawo

swobodnego wyboru Komisji, w której chce pracowac.

4. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej moga byc czlonkami jednej innej wybranej przez

siebie komisji.

5. Pierwsze posiedzenie Komisji zwoluje Przewodniczacy Rady.

§ 45.1. Komisja przedstawia Radzie projekt rocznego planu pracy na rok nastepny

najpózniej do 31 grudnia kazdego roku.

2. Posiedzenie Komisji zwoluje jej przewodniczacy. W razie nieobecnosci

przewodniczacego posiedzenie zwoluje zastepca. Na pisemny wniosek polowy skladu

Komisji przewodniczacy albo zastepca ma obowiazek zwolac posiedzenie w terminie 5 dni od

dnia otrzymania wniosku.

3. O terminie i porzadku posiedzenia nalezy powiadomic pisemnie Przewodniczacego

Rady, Wójta i czlonków Komisji co najmniej 3 dni przed posiedzeniem. Ogloszenie

o terminie miejscu i porzadku obrad umieszcza sie na tablicach ogloszen.

4. Komisja odbywa posiedzenia w obecnosci co najmniej polowy jej skladu.
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5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci czlonka Komisji przez co

najmniej trzy kolejne posiedzenia, Przewodniczacy Komisji moze wystapic do Rady o jego

odwolanie.

6. W posiedzeniu Komisji z jej inicjatywy moze uczestniczyc Wójt albo inny

wyznaczony przez niego pracownik Urzedu, bez prawa udzialu w glosowaniu, po uprzednim

zawiadomieniu.

7. Radni nie bedacy czlonkami danej Komisji moga zabierac glos w dyskusji

i skladac wnioski bez prawa udzialu w glosowaniu. W posiedzeniu komisji moze brac udzial

publicznosc bez prawa zabierania glosu. Na uzasadniony wniosek czlonka Komisji moga

zabierac glos osoby z publicznosci za zgoda Komisji wyrazona zwykla wiekszoscia glosów.

8. W celu realizacji zadan nalezacych do wlasciwosci wiecej niz jednej Komisji

Przewodniczacy Rady moze zwolac wspólne posiedzenie kilku komisji. Posiedzenie takie

zwoluje Przewodniczacy na pisemny wniosek Przewodniczacych Komisji.

§ 46.1. Komisje podejmuja rozstrzygniecia w formie opinii, wniosków, stanowisk

przedkladanych Radzie do uchwalenia.

2. Rozstrzygniecia Komisji zapadaja w glosowaniu jawnym zwykla wiekszoscia

glosów.

§ 47.1. Z kazdego posiedzenia Komisji w ciagu 14 dni sporzadzany jest protokól,

który zawiera wnioski i opinie Komisji.

2. Najpózniej na kolejnym posiedzeniu Komisji, czlonkowie Komisji moga zglaszac

poprawki i uzupelnienia do protokolu do momentu przyjecia go przez Komisje.

O uwzglednieniu poprawki decyduje komisja przed przyjeciem protokolu.

3. Po przyjeciu protokolu przez Komisje podpisuje go Przewodniczacy Komisji lub

Przewodniczacy posiedzenia oraz protokolant.

§ 48. Przewodniczacy Komisji w terminie do 31 marca przedstawia sprawozdanie

z dzialalnosci Komisji, w poprzednim roku kalendarzowym na sesji Rady.

§ 49.1. W celu wykonania okreslonych zadan Rada moze powolac Komisje dorazne.

2. W uchwale powolujacej Komisje dorazna Rada okresla:

1) sklad osobowy,

2) zadanie do wykonania dla którego powoluje sie Komisje,

3) czas jej dzialania.

3. O sposobie wykonania prac Komisja informuje Rade poprzez zlozenie

sprawozdania i ulega rozwiazaniu.
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Rozdzial 3

Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej

§ 50.1. Rada Gminy wybiera Komisje Rewizyjna w skladzie 5 radnych.

2. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodza radni, w tym przedstawiciele wszystkich

klubów.

3. Przewodniczacego i Zastepce Przewodniczacego Komisji wybiera Komisja sposród

swoich czlonków.

4. Odwolanie Komisji Rewizyjnej lub jej czlonka wymaga podjecia uchwaly przez

Rade Gminy.

§ 51. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania okreslone ustawa i zlecone przez Rade

wyrazone w formie uchwaly.

§ 52.1. Czlonek Komisji Rewizyjnej moze byc wylaczony z postepowania

kontrolnego, w kazdym czasie o ile zachodza watpliwosci co do jego bezstronnosci.

2. O wylaczeniu z postepowania decyduje Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej,

którego postanowienie jest ostateczne.

3. Przewodniczacego Komisji z postepowania kontrolnego wylacza Przewodniczacy

Rady.

§ 53.1. Podstawowa forma dzialalnosci Komisji Rewizyjnej sa kontrole.

2. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym

przez Rade do 31 grudnia kazdego roku kalendarzowego badz doraznie na zlecenie Rady,

3. Przedmiotem kontroli jest dzialalnosc Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych

oraz jednostek pomocniczych gminy w zakresie:

l) gospodarki finansowo-ekonomicznej,

2) gospodarowania mieniem komunalnym,

3) przestrzegania i realizacji postanowien Statutu Gminy, uchwal Rady Gminy,

4) wykonawstwa biezacych zadan gminy.

§ 54. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Przewodniczacy Komisji powiadamia

Wójta oraz kierownika kontrolowanej jednostki co najmniej na 3 dni przed terminem

planowanej kontroli, okreslajac przedmiot, zakres i date rozpoczecia kontroli.
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§ 55.1. Kontrole przeprowadza wyloniony ze skladu Komisji zespól kontrolny lub cala

Komisj a.

2. Komisja Rewizyjna moze korzystac z porad, opinii i ekspertyz osób posiadajacych

wiedze fachowa w zakresie zwiazanym z przedmiotem jej dzialania.

3. Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli wystawia Przewodniczacy Rady na

podstawie uchwaly Rady Gminy badz planu pracy Komisji.

§ 56.1. Czlonkowie zespolu kontrolnego upowaznieni sa do:

1) wgladu do akt i dokumentów w kontrolowanej jednostce,

2) zadania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych lub pisemnych wyjasnien

w sprawach dotyczacych przedmiotu kontroli.

2. Dzialalnosc zespolu kontrolnego nie moze naruszac w jednostce kontrolowanej

porzadku pracy.

§ 57. Wójt lub kierownik jednostki kontrolowanej zobowiazany jest do zapewnienia

kontrolujacym odpowiednich warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

§ 58.1. Protokól z kontroli powinien zawierac:

1) nazwe jednostki kontrolowanej,

2) okreslenie zakresu przedmiotu kontroli,

3) czas trwania kontroli,

4) opis stanu faktycznego,

5) stwierdzone uchybienia i nieprawidlowosci,

6) osoby odpowiedzialne za stwierdzone uchybienia,

7) uwagi wniesione przez przedstawicieli jednostki kontrolowanej.

2. Protokól z kontroli podpisuja wszyscy czlonkowie Komisji bioracy udzial

w kontroli. Protokól powinien zawierac adnotacje o zapoznaniu sie Wójta lub kierownika

jednostki kontrolowanej z protokolem, zaopatrzony w podpis Wójta lub kierownika.

3. Kopie protokolu otrzymuje Wójt lub kierownik jednostki kontrolowanej.

§ 59.1. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokolu komisja formuluje zalecenia

pokontrolne i wnioski w sprawie:

1) usuniecia stwierdzonych ewentualnych nieprawidlowosci przez Wójta lub jednostke

kontrolowana,

2) ewentualnego skierowania sprawy za posrednictwem Rady do panstwowych organów

kontroli, nadzoru i scigania.
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2. Zalecenia i wnioski o których mowa w ust. 1 komisja przekazuje Wójtowi do

wiadomosci oraz Przewodniczacemu Rady w celu przedstawienia Radzie.

3. Rada Gminy podejmuje uchwale w sprawie zatwierdzenia zalecen i wniosków

komisji rewizyjnej, po zapoznaniu sie z pisemnymi i ewentualnie ustnymi wyjasnieniami

kierownika jednostki kontrolowanej oraz stanowiskiem Wójta.

Rozdzial 4

Kluby Radnych

§ 60.1. Radni moga na zasadzie dobrowolnosci laczyc sie w kluby radnych. Sklad

osobowy oraz regulamin wewnetrzny klubu musza byc podane do wiadomosci

Przewodniczacego Rady.

2. Fakt utworzenia klubu Przewodniczacy Rady podaje do publicznej wiadomosci na

najblizszej sesji.

3. Klub radnych moze utworzyc co najmniej 3 radnych.

4. Klub radnych posiada inicjatywe uchwalodawcza.

Stanowisko klubu jest przedstawiane na sesji Rady przez jej przedstawiciela.

Kluby radnych moga wystepowac do Wójta o nieodplatne udostepnienie pomieszczen w celu

odbywania posiedzen.

Rozdzial 5

Wójt

§ 61. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

§ 62. Wójt wykonuje uchwaly Rady i realizuje zadania Gminy okreslone w ustawach,

porozumieniach zawartych z organami administracji rzadowej, porozumieniach komunalnych

i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 63.1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy, którego jest

kierownikiem.
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2. Organizacje i zasady funkcjonowania Urzedu Gminy okresla regulamin

organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarzadzenia.

§ 64.1. Wójt jest pracownikiem samorzadowym zatrudnionym w ramach stosunku

pracy z wyboru.

2. Czynnosci zwiazane z nawiazaniem i rozwiazaniem stosunku pracy wobec Wójta

wykonuje Przewodniczacy Rady, a pozostale czynnosci Zastepca Wójta

3. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy.

Dzial IV

Jednostki pomocnicze

§ 65. Gmina moze tworzyc jednostki pomocnicze- solectwa.

§ 66.1. Tworzenie nowych solectw oraz likwidacja i laczenie juz istniejacych odbywa

SIe po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji wsród zainteresowanych na zebraniu

wiejskim.

2. Wniosek o utworzenie solectw, likwidacji lub polaczenia winien wykazywac przede

wszystkim:

l) przyczyny dla których konieczne jest dokonanie zmian,

2) przebieg granic solectw,

3) listy z podpisami co najmniej 20 osób popierajacych wniosek.

3. Wniosek mieszkanców podlega zaopiniowaniu przez Wójta, który

w terminie l miesiaca przedklada go Radzie Gminy.

4. Rada po zapoznaniu sie z opinia Wójta oraz rad soleckich solectw, których

bezposrednio dotyczy proponowana zmiana podejmuje uchwale w sprawie przeprowadzenia

zmian lub odrzucenia wniosku.

§ 67. Rozpatrujac wniosek o utworzenie solectwa, likwidacji badz polaczenia juz

istniejacych Rada ma na wzgledzie istniejacy uklad przestrzenny oraz wiezi spoleczne

i gospodarcze wyodrebnionego obszaru.

§ 68. Obsluge administracyjna w solectwach zapewnia Wójt przy pomocy

pracowników Urzedu wyznaczonych do obslugi organów samorzadowych.

§ 69.1. Solectwa prowadza gospodarke finansowa w ramach budzetu gminy.
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2. Wójt sprawuje kontrole nad dzialalnoscia solectwa, a w szczególnosci czuwa, aby

mienie solectwa nie bylo narazone na szkody i uszczuplenie.

§ 70.1. Przewodniczacy Rady zawiadamia o sesjach Rady soltysa na takich samych

zasadach jak radnych.

2. Na sesjach soltysowi przysluguje prawo wystepowania oraz zglaszania wniosków

w imieniu mieszkanców, bez prawa udzialu w glosowaniu, na zasadach okreslonych

w przepisach dotyczacych sesji Rady.

§ 71. Szczególowa organizacje oraz zakres dzialania solectwa okresla Rada odrebnym

statutem.

Dzial V

Postanowienia koncowe

§ 72. Traci moc uchwala Nr V/44/03 Rady Gminy Stepnica z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stepnica ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 26,

poz. 380, z 2004 r. Nr 61, poz. 1109, z 2005 r. Nr 33, poz. 717, z 2006 r. Nr 81, poz. 1427,

z 2007 r. Nr 17, poz. 269, z 2008 r. Nr 19, poz. 354 i Nr 75, poz. 1646).

§ 73. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku

Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego.

17


