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UCHWâA NR VI/45/03 RADY GMINY POæWIßTNE
z dnia 4 lipca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Poçwiàtne

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z roku 2002 Nr
23, poz.. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz 1806) Rada Gminy PoĞwiĊtne
uchwala:
STATUT GMINY POæWIßTNE

ROZDZIAà I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Uchwaáa okreĞla:
1) ustrój Gminy PoĞwiĊtne,
2) zakres dziaáania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji,
3) organizacjĊ wewnetrzną oraz tryb pracy Rady Gminy PoĞwiĊtne i Komisji Rady Gminy
PoĞwiĊtne,
4) zasady tworzenia i dziaáania klubów Radnych Rady Gminy PoĞwiĊtne
5) tryb pracy Wójta Gminy PoĞwiĊtne,
6) zasady tworzenia, áaczenia, podziaáu i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
7) zasady dostĊpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady Gminy, jej Komisji i
Wójta Gminy PoĞwiĊtne.
§ 2. Ilekroü w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – naleĪy przez to rozumieü GminĊ PoĞwiĊtne,
2) Radzie – naleĪy przez to rozumieü RadĊ Gminy PoĞwiĊtne,
3) Komisji – naleĪy przez to rozumieü Komisje Rady Gminy PoĞwiĊtne,
4) Komisji Rewizyjnej – naleĪy przez to rozumieü KomisjĊ Rewizyjną Rady Gminy PoĞwiĊtne,
5) Wójcie – naleĪy przez to rozumieü Wójta Gminy PoĞwiĊtne ,
6) Statucie – naleĪy przez to rozumieü Statut Gminy PoĞwiĊtne.
ROZDZIAà II. GMINA
§ 3. 1. Gmina PoĞwiĊtne jest podstawową samodzielną jednostką lokalnego samorządu
terytorialnego, powoáaną dla organizacji Īycia publicznego na swoim terenie. Jej samorządnoĞü
podlega ochronie sądowej.
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2. Wszystkie osoby, które na staáe zamieszkują na terenie Gminy, z mocy ustawy o
samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotĊ samorządową realizującą swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udziaá w wyborach, referendum oraz poprzez swoje organy.
§ 4. 1. Gmina PoĞwiĊtne poáoĪona jest w powiecie biaáostockim w województwie podlaskim
i obejmuje obszar 114 km².
2. Granice terytorialne Gminy okreĞla mapa w skali 1:100 000, stanowiąca zaáącznik nr 1
do Statutu.
3. W skáad Gminy wchodzą nastĊpujące soáectwa:
1) Brzozowo Antonie
2) Brzozowo Chabdy
3) Brzozowo Chrzczony
4) Brzozowo Chrzczonki
5) Brzozowo Korabie
6) Brzozowo Muzyáy
7) Brzozowo Panki
8) Brzozowo Solniki
9) Brzozowo Stare
10) Chomizna
11) DzierĪki
12) DzierĪki Ząbki
13) Gabrysin
14) GoáĊbie
15) Grochy
16) Józefin
17) KamiĔskie JaĞki
18) KamiĔskie Ocioski
19) KamiĔskie Wiktory
20) Liza Stara
21) Liza Nowa
22) àukawica
23) Marynki
24) PoroĞl Gáuchy
25) PoroĞl Wojsáawy
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26) PoĞwiĊtne
27) Pietkowo I
28) Pietkowo II
29) Turek
30) Wilkowo Stare
31) Wilkowo Nowe
32) Woákuny
33) Zdrody Stare
34) Zdrody Nowe.
§ 5. W celu wykonywania swoich zadaĔ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowoĞü PoĞwiĊtne.
ROZDZIAà III. ZAKRES DZIAàANIA, ZADANIA GMINY ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI
§ 7. Celem dziaáalnoĞci Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaĔców,
tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz zapewnienie
uczestnictwa mieszkaĔców w Īyciu wspólnoty samorządowej, w szczególnoĞci:
1) organizowanie Īycia publicznego wspólnoty samorządowej,
2) reprezentowanie interesów mieszkaĔców wobec organów PaĔstwa,
3) sprawowanie administracji publicznej na wáasną odpowiedzialnoĞü, chyba Īe ustawy
stanowią inaczej,
4) dbanie o gospodarczy i spoáeczny rozwój Gminy.
§ 8. Zakres dziaáania Gminy okreĞlają:
1) ustawy i inne akty normatywne wydane na podstawie oraz w granicach upowaĪnieĔ
ustawowych,
2) porozumienie zawarte z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami
samorządu terytorialnego,
3) uchwaáy Rady podjĊte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
§ 9. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) dziaáalnoĞü swoich organów: Rady Gminy i Wójta,
2) jednostki pomocnicze Gminy, jednostki organizacyjne Gminy.

ROZDZIAà IV. ORGANIZACJA WEWNĉTRZNA RADY
§ 10. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
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2. Ustawowy skáad Rady wynosi 15 Radnych.
§ 11. 1. Rada dziaáa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz poprzez Wójta, wykonującego
jej uchwaáy.
2. Wójt i Komisje Rady pozostaja pod kontrolą Rady, której skáadają sprawozdania ze
swojej dziaáalnoĞci.
§ 12. 1. Rada dziaáa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalanym:
1) w pierwszym roku kadencji – w ciagu 3 miesiĊcy od jej rozpoczĊcia,
2) w kaĪdym nastĊpnym – na pierwszej sesji roku objĊtego planem.
2. Rada moĪe na bieĪąco dokonywaü zmian i uzupeánieĔ w planie pracy.
§ 13. Do wewnĊtrznych organów Rady naleĪą:
1) Przewodniczący Rady,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje staáe Rady wymienione w Statucie,
5) doraĨne komisje do okreĞlonych zadaĔ.
§ 14. 1. Rada powoáuje nastĊpujące staáe Komisje:
1) Rewizyjną,
2) Rozwoju Gospodarczego, BudĪetu i Finansów.
2. Radny moĪe byü czáonkiem najwyĪej jednej Komisji staáej.
3. W czasie trwania kadencji Rada moĪe powoáaü doraĨne Komisje do wykonywania
konkretnych zadaĔ, okreĞlając ich skáad i zakres dziaáania.
§ 15. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracĊ Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na
pierwszej sesji.
3. CzynnoĞci związane ze zwoáaniem pierwszej sesji obejmują:
1) okreĞlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoĞród Radnych obecnych na sali.
4. Projekt porządku obrad, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmowaü
sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.
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§ 16. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecnoĞci Wiceprzewodniczący Rady,
w szczególnoĞci:
1) zwoáuje, otwiera i zamyka sesje Rady,
2) przewodniczy obradom, udziela i odbiera gáos,
3) sprawuje policjĊ sesyjną,
4) kieruje obsáugą kancelaryjną posiedzeĔ Rady Gminy, w tym czuwa nad przygotowaniem
materiaáów na obrady,
5) zarządza i przeprowadza gáosowanie nad projektami uchwaá,
6) podpisuje uchwaáy Rady, protokoáy z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbĊdnych do wykonywania przez Radnych ich
mandatu,
8) stwierdzono niewaĪnoĞü rozstrzygniĊciem nadzorczym Nr PN.II.0911-70/03 Wojewody
Podlaskiego z dnia 23 lipca 2003 r.
9) sprawdza istnienie quorum na początku sesji, w trakcie jej trwania, w przypadkach
budzących watpliwoĞci oraz na wniosek Radnych,
10) stwierdzono niewaĪnoĞü rozstrzygniĊciem nadzorczym Nr PN.II.0911-70/03 Wojewody
Podlaskiego z dnia 23 lipca 2003 r.
11) stwierdzono niewaĪnoĞü rozstrzygniĊciem nadzorczym Nr PN.II.0911-70/03 Wojewody
Podlaskiego z dnia 23 lipca 2003 r.
12) skáada w imieniu Rady oĞwiadczenia prasie w sprawach, które byáy przedmiotem obrad
Rady,
13) stwierdzono niewaĪnoĞü rozstrzygniĊciem nadzorczym Nr PN.II.0911-70/03 Wojewody
Podlaskiego z dnia 23 lipca 2003 r.
14) W przypadku odwoáania z funkcji bądĨ wygaĞniĊcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady przed upáywem kadencji, Rada na swej najblizszej sesji
dokona wyboru na wakujące stanowisko.
§ 17. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczacy Rady koordynują z ramienia Rady prace
Komisji Rady.
2. Podziaáu zadaĔ, o których mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 18. ObsáugĊ Rady i jej organów zapewnia pracownik UrzĊdu Gminy, zatrudniony na
stanowisku ds. obsáugi Rady.
ROZDZIAà V. TRYB PRACY RADY
Sesje Rady
§ 19. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwaá sprawy naleĪące do jej
kompetencji, okreĞlone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a takĪe w
przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
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2. Oprócz uchwaá Rada moĪe podejmowaü:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie siĊ do okreĞlonego postĊpowania,
3) oĞwiadczenia – zawierające stanowisko w okreĞlonej sprawie,
4) apele - zawierające formalnie niewiąĪące wezwania adresatów zewnĊtrznych do okreĞlonego
postĊpowania, podjĊcie inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oĞwiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieĔ, deklaracji, oĞwiadczeĔ, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany
w Statucie tryb zgáaszania inicjatywy uchwaáodawczej i podejmowania uchwaá.
§ 20. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czĊstotliwoĞcią potrzebną do wykonywania zadaĔ
Rady, nie rzadziej jednak niĪ raz na kwartaá.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są takĪe sesje nie przewidziane w planie, ale zwoáane w zwykáym
trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoáywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
Przygotowanie sesji
§ 21. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia Radnym materiaáów, w tym projektów uchwaá, dotyczących
poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwoáuje Przewodniczący Rady.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia siĊ
Radnych najpóĨniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny
sposób, dostarczając jednoczeĞnie projekty uchwaá.
5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 Rada moĪe podjąü uchwaáĊ
o odroczeniu sesji i wyznaczyü nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moĪe byü
zgáoszony przez Radnego tylko na początku obrad, przed gáosowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianĊ porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byü podane do
publicznej wiadomoĞci w sposób zwyczajowo przyjĊty.
§ 22. 1. Przed kaĪdą sesją Przewodniczący Rady, po zasiegniĊciu opinii Wójta ustala listĊ
osób zaproszonych na sesjĊ.
2. W sesjach Rady uczestniczą – z gáosem doradczym – nie bĊdący Radnymi – Sekretarz i
Skarbnik Gminy.
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3. Na tych samych zasadach w sesjach powinien uczestniczyü Radca Prawny.
§ 23. Wójt zobowiązany jest udzieliü Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 24. PublicznoĞü obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 25. Wyáączenie jawnoĞci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
§ 26. 1. Sesja odbywa siĊ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądĨ Radnego, Rada moĪe postanowiü o
przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji. Przerwa miĊdzy posiedzeniami nie powinna trwaü dáuĪej niĪ 7 dni.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada moĪe postanowiü w
szczególnoĞci ze wzglĊdu na niemoĪliwoĞü wyczerpania porządku obrad lub koniecznoĞü jego
rozszerzenia, potrzebĊ uzyskania dodatkowych materiaáów lub inne nieprzewidziane przeszkody
uniemoĪliwiające Radzie wáaĞciwe obradowanie lub podjĊcie uchwaá.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska Radnych, którzy bez usprawiedliwienia
opuĞcili obrady przed ich zakoĔczeniem odnotowuje siĊ w protokole.
5. PrzerwĊ w obradach do 30 minut zarządza Przewodniczący obrad.
§ 27. 1. Kolejne sesje Rady zwoáywane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub
w terminach okreĞlonych przez Przewodniczacego Rady.
2. Postanowienia ust 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 21 ust. 4.
§ 28. 1. Rada moĪe rozpocząü obrady tylko w obecnoĞci co najmniej poáowy swego
ustawowego skáadu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu
odbywania posiedzenia Rady spadnie poniĪej poáowy obecnego skáadu, jednakĪe Rada nie moĪe
wówczas podejmowaü uchwaá.
§ 29. 1. SesjĊ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecnoĞci Przewodniczącego czynnoĞci okreĞlone w ust. 1 wykonuje
Wiceprzewodniczący Rady.
3. Przewodniczący Rady moĪe powierzyü Wiceprzewodniczącemu Rady prowadzenie
listy mówców, rejestracjĊ zgáoszonych wniosków, obliczanie wyników gáosowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoĞci o charakterze proceduralnym.
§ 30. 1. Otwarcie sesji nastĊpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuáy:
„Otwieram (podaje numer) sesjĊ Rady Gminy w PoĞwiĊtnem”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecnoĞci
prawomocnoĞü obrad.
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§ 31. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczacy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w
sprawie zmiany porządku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupeánienie bądĨ zmianĊ porządku obrad moĪe wystąpiü Radny lub
Wójt.
3. Przewodniczący poddaje pod gáosowanie przedstawiony przez siebie projekt porzadku
obrad oraz wnioski, o których mowa w ust. 2.
§ 32. Porządek obrad obejmuje w szczególnoĞci:
1) przyjĊcie protokoáu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego
miĊdzysesyjnym,

Rady

o

dziaáaniach

podejmowanych

w

okresie

3) sprawozdanie Wójta o pracach w okresie miĊdzysesyjnym, zwáaszcza z wykonywania uchwaá
Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwaá lub zajĊcie stanowiska.
5) interpelacje i zapytania zgáoszone na poprzednich sesjach,
6) odpowiedzi na zapytania Radnych zgáoszone na poprzedniej sesji,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 33. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraü krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bĊdącego jej
przedmiotem oraz wynikające zeĔ pytania.
4. Interpelacje skáada siĊ w formie pisemnej na rĊce Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący niezwáocznie przekazuje interpelacjĊ adresatowi.
5. OdpowiedĨ na interpelacjĊ jest udzielana w formie pisemnej w terminie 14 dni na rĊce
Przewodniczącego Rady i Radnego skáadającego interpelacjĊ. Odpowiedzi udzielają wáaĞciwe
rzeczowo osoby, upowaĪnione do tego przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, Radny interpelujący moĪe zwróciü siĊ
do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwáocznego uzupeánienia odpowiedzi.
7. Przewodniczący Rady informuje Radnych o záoĪonych interpelacjach i odpowiedziach
na nie na najbliĪszej sesji Rady, w ramach odrĊbnego punktu porządku obrad.
§ 34. 1. Zapytania skáada siĊ w sprawach aktualnych problemów Gminy, takĪe w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formuáowane są pisemnie na rĊce Przewodniczacego Rady lub ustnie, w
trakcie sesji Rady. JeĪeli bezpoĞrednia odpowiedĨ na zapytanie nie jest moĪliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 34 ust. 5, 6, 7 stosuje siĊ odpowiednio.
§ 35. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady wedáug ustalonego porządku, otwierając
posiedzenie i zamykając dyskusje nad kaĪdym z punktów.
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2. Przewodniczacy Rady udziela gáosu wedáug kolejnoĞci zgáoszeĔ. W uzasadnionych
przypadkach moĪe takĪe udzieliü gáosu poza kolejnoĞcią zgáoszeĔ, w szczególnoĞci, gdy
koniecznoĞü zabrania gáosu wiąĪe siĊ z gáosem przedmówcy.
3. W przypadku rozpatrywania projektu uchwaáy Przewodniczacy obrad w pierwszej
kolejnoĞci udziela gáosu referentowi sprawy, przedstawicielom komisji opiniującej projekt,
Wójtowi, a nastĊpnie pozostaáym dyskutantom zgodnie z ust.2.
4. Radnemu nie wolno zabieraü gáosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący moĪe zabieraü gáos w kaĪdym momencie obrad.
6. Przewodniczący Rady moĪe udzieliü gáosu osobie nie bĊdącej Radnym.
§ 36. 1. Przewodniczacy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwáaszcza nad
zwiĊzáoĞcią wystąpieĔ Radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady moĪe czyniü Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu
trwania ich wystąpieĔ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywoáaü mówcĊ „do
rzeczy”.
3. JeĪeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego w sposób oczywisty
zakáócają porządek obrad bądĨ uchybiają powadze sesji, Przewodniczacy Rady przywoáuje
Radnego „do porządku”, a gdy przywoáanie nie odniosáo skutku moĪe odebraü mu gáos,
nakazujac odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siĊ odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na
sesjĊ i do publicznoĞci.
5. Po uprzednim ostrzeĪeniu Przewodniczący Rady moĪe nakazaü opuszczenie sali tym
osobom spoĞród publicznoĞci, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakáócają porządek
obrad bądĨ naruszają powagĊ sesji.
§ 37. Na wniosek Radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokoáu sesji wystąpienie
Radnego zgáoszone na piĞmie, lecz nie wygáoszone w czasie obrad z powodu zamkniĊcia listy
mówców, zamkniĊcia dyskusji lub odebrania gáosu.
§ 38. 1. Przewodniczący Rady udziela gáosu poza kolejnoĞcią w sprawie wniosków natury
formalnej, w szczególnoĞci dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamkniĊcia listy mówców lub dyskutantów,
5) zamkniĊcia listy mówców lub kandydatów,
6) zakoĔczenia dyskusji i podjĊcia uchwaáy,
7) przerwania, odroczenia lub zamkniĊcia posiedzenia,
8) zgáoszenia autopoprawki do projektu uchwaáy lub wycofania projektu,
9) zarządzenia przerwy,
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10) ponownego przeliczenia gáosów,
11) gáosowania bez dyskusji,
12) przestrzegania ragulaminu obrad,
13) przeprowadzenia gáosowania imiennego.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusjĊ po dopuszczeniu
jednego gáosu „za” i jednego gáosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawĊ pod
gáosowanie.
3. Odrzucony w gáosowaniu wniosek formalny nie moĪe byü zgáoszony ponownie w
toku dyskusji nad tą samą sprawą.
§ 39. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoĞci zainteresowanego. Rada moĪe jednak
postanowiü inaczej.
2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoĞci
zainteresowanego na sesji.
§ 40. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusjĊ. W razie potrzeby
zarządza przerwĊ w celu umoĪliwienia wáaĞciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie siĊ do
zgáoszonych w czasie debaty wniosków, a jeĪeli zaistnieje taka koniecznoĞü – przygotowanie
poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniĊciu dyskusji Przewodniczacy Rady rozpoczyna procedurĊ gáosowania.
3. Po rozpoczĊciu procedury gáosowania, do momentu zarządzenia gáosowania,
Przewodniczący Rady moĪe udzieliü Radnym gáosu tylko w celu zgáoszenia lub uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porządku gáosowania.
§ 41. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady koĔczy sesjĊ wypowiadajac
formuáĊ: „Zamykam (podaje numer) sesjĊ Rady Gminy w PoĞwiĊtnem”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoĔczenia uwaĪa siĊ czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy sesji, która objĊáa wiĊcej niĪ jedno posiedzenie.
§ 42. 1. Rada jest związana uchwaáą od chwili jej podjĊcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjĊtej uchwaáy moĪe nastąpiü tylko w drodze odrĊbnej
uchwaáy podjĊtej nie wczeĞniej niĪ na nastĊpnej sesji.
3. Postanowienie ust. 2 nie stosuje siĊ w odniesieniu do oczywistych omyáek.
§ 43. Do wszystkich osób pozostajacych w miejscu obrad lub posiedzenia mają
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe wáaĞciwe dla miejsca, w którym sesja siĊ odbywa.
§ 44. Pracownik Urzedu Gminy, wyznaczony przez
Przewodniczącym Rady, sporządza z kaĪdej sesji protokóá.

Wójta

§ 45. 1. Protokóá z sesji musi wiernie odzwierciedlaü jej przebieg.
2. Protokóá z sesji powinien w szczególnoĞci zawieraü:

w

uzgodnieniu

z
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1) numer, datĊ i miejsce odbywania sesji, godzinĊ jej rozpoczĊcia i zakoĔczenia oraz
wskazywaü numery uchwaá, imiĊ i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoĞci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych czáonków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn
nieobecnoĞci,
4) odnotowanie przyjĊcia protokoáu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoĞci treĞü wystąpieĔ albo ich streszczenie, teksty zgáoszonych,
jak równieĪ uchwalonych wniosków, nadto odnotowanie faktów zgáoszenia pisemnych
wystąpieĔ, o których mowa w § 38,
7) przebieg gáosowania z wyszczególnieniem liczby gáosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących
siĊ”,
8) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokóá.
3. W trakcie obrad lecz nie póĨniej niĪ na najbliĪszej sesji Radni oraz Wójt – do chwili
przyjĊcia protokoáu z poprzedniej sesji – mogą zgáaszaü poprawki lub uzupeánienia do protokoáu,
przy czym o ich uwzglĊdnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysáuchaniu protokolanta.
4. JeĪeli wniosek wskazany w ust. 3 nie bĊdzie uwzglĊdniony, wnioskodawca moĪe
wnieĞü sprzeciw do Rady.
5. Rada moĪe podjąü uchwaáĊ o przyjĊciu protokoáu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu
sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 4.
§ 46. 1. Protokoáy numeruje siĊ kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadajacymi kolejnemu
numerowi sesji w danej kadencji i z oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protokoáu doáącza siĊ listĊ obecnoĞci Radnych oraz odrĊbną listĊ zaproszonych
goĞci, teksty przyjĊtych przez RadĊ uchwaá, záoĪone na piĞmie wnioski nie wygáoszone przez
Radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oĞwiadczenia i inne dokumenty záoĪone na rĊce
Przewodniczącego Rady.
3. Odpis protokoáu sesji z kopiami uchwaá Przewodniczący Rady dorĊcza siĊ niezwáocznie
Wójtowi.
4. Wyciągi z protokoáu sesji oraz kopie uchwaá dorĊcza siĊ takĪe tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do okreĞlonych dziaáaĔ wynikających z tych
dokumentów.
§ 47. 1. Protokóá z sesji wykáada siĊ do publicznego wglądu w siedzibie UrzĊdu oraz na
nastĊpnej sesji.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji, które odbyáy siĊ przy drzwiach zamkniĊtych.
Uchwaáy Rady
§ 48. 1. Uchwaáy, o których mowa w § 20 ust. 1, a takĪe deklaracje, oĞwiadczenia, apele i
opinie, o których mowa w § 20 ust. 2 są sporządzane w formie odrĊbnych dokumentów.
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieĔ proceduralnych, które pozostają zapisem w
protokole.
§ 49. 1. InicjatywĊ uchwaáodawczą posiada grupa czterech Radnych oraz Wójt, chyba Īe
przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwaáy powinien okreĞlaü w szczególnoĞci:
1) tytuá uchwaáy,
2) podstawĊ prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarĊ potrzeby Ĩródáa sfinansowania realizacji uchwaáy,
5) okreĞlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaáy i záoĪenia sprawozdania po jej
wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejĞcia w Īycie uchwaáy,
7) czas obowiązywania, jeĞli zawiera uregulowania terminowe.
3. Projekt uchwaáy powinien byü przedáoĪony Radzie wraz z uzasadnieniem,w którym
naleĪy wykazaü potrzebĊ podjĊcia uchwaáy oraz informacjĊ o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwaá sa opiniowane co do zgodnoĞci z prawem przez RadcĊ Prawnego.
5. Wójt wyraĪa swoje stanowisko wobec projektów uchwaá wnoszonych przez Radnych.
6. Wniosek o podjĊcie uchwaáy powinien wskazywaü osobĊ odpowiedzialną za naleĪyte
przedstawienie jej projektu Radzie (referent uchwaáy).
§ 50. Uchwaáy Rady powinny byü zredagowane w sposób zwiĊzáy, syntetyczny, przy
uĪyciu wyraĪeĔ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwaá naleĪy unikaü
posáugiwania siĊ wyraĪeniami specjalistycznymi, zapoĪyczonymi z jĊzyków obcych.
§ 51. 1. Ilekroü przepisy prawa ustanawiają wymóg dziaáania Rady po zaopiniowaniu jej
uchwaáy, w uzgodnieniu lub porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi
organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkáadany jest projekt uchwaáy przyjĊty przez
RadĊ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, Īe
przedáoĪeniu podlega projekt uchwaáy Rady, sporządzony przez Wójta.
§ 52. 1. Uchwaáy Rady podpisuje Przewodniczacy Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego
obrady.
§ 53. 1. Wójt ewidencjonuje oryginaáy uchwaá w rejestrze uchwaá i przechowuje wraz z
protokoáami sesji Rady.
2. Odpisy uchwaá przekazuje siĊ wáaĞciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoĞci
zaleĪnie od ich treĞci.
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Procedura gáosowania
§ 54. W gáosowaniu biorą udziaá wyáącznie Radni.
§ 55. 1. Gáosowanie jawne odbywa siĊ przez podniesienie rĊki.
2. Gáosowanie jawne zarządza i przeprowadza z zastrzeĪeniem pkt 5 Przewodniczący
obrad, przelicza gáosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące siĊ”, sumuje je i porównuje z listą
Radnych obecnych na sesji, wzglĊdnie ze skáadem Rady, nakazuje odnotowanie wyników
gáosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia gáosów Przewodniczący obrad moĪe wyznaczyü Radnych.
4. Wyniki gáosowania jawnego ogáasza Przewodniczący obrad.
5. Do przeliczenia gáosów w sprawie podjĊcia uchwaáy o absolutorium dla Wójta Gminy
Rada powoáuje KomisjĊ Skrutacyjną w skáadzie trzech osób – Radnych.
§ 56. 1. W gáosowaniu tajnym Radni gáosują za pomoca kart ostemplowanych pieczĊcią
Rady, przy czym kaĪdorazowo Rada ustala sposób gáosowania, a samo gáosowanie
przeprowadza Komisja Skrutacyjna z wyáonionym spoĞród siebie Przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do gáosowania objaĞnia sposób gáosowania i
przeprowadza je.
3. Kart do gáosowania nie moĪe byü wiĊcej niĪ Radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu gáosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokóá,
podając wynik gáosowania.
5. Karty z oddanymi gáosami i protokóá gáosowania stanowią zaáącznik do protokoáu sesji.
§ 57. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod gáosowanie precyzuje i
ogáasza Radzie proponowaną treĞü wniosku w taki sposób, aby jego redakcja byáa przejrzysta, a
wniosek nie budziá wątpliwoĞci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoĞci Przewodniczący obrad poddaje pod gáosowanie wniosek
najdalej idący, jeĪeli moĪe to wykluczyü potrzebĊ gáosowania nad innymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący
obrad.
3. W przypadku gáosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed
zamkniĊciem listy kandydatów zapytuje kaĪdego z nich czy zgadza siĊ kandydowaü i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod gáosowanie zamkniĊcie listy kandydatów,
nastĊpnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat záoĪyá uprzednio zgodĊ na
piĞmie.
§ 58. 1. JeĪeli oprócz wniosku (wniosków) o podjĊcie uchwaáy w danej sprawie zostanie
zgáoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków) w pierwszej kolejnoĞci Rada gáosuje
nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjĊcie uchwaáy.
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2. Gáosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustĊpów projektu
uchwaáy nastĊpuje wg ich kolejnoĞci. Przewodniczący obrad poddaje pod gáosowanie te
poprawki, których przyjĊcie bądĨ odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjĊcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwaáy,
poprawek tych nie poddaje siĊ pod gáosowanie.
4. W przypadku zgáoszenia tego samego fragmentu projektu uchwaáy kilku poprawek
stosuje siĊ zasadĊ okreĞloną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad moĪe zarządziü gáosowanie áącznie nad grupą poprawek do
projektu uchwaáy.
6. Przewodniczacy obrad zarządza gáosowanie w ostatniej kolejnoĞci za przyjĊciem
uchwaáy w caáoĞci ze zmianami wynikajacymi z poprawek wniesionych do projektu uchwaáy.
7. Przewodniczący obrad moĪe odroczyü gáosowanie, o którym mowa w ust. 6 na czas
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjĊtych poprawek nie zachodzi sprzecznoĞü
pomiĊdzy poszczególnymi postanowieniami uchwaáy.
§ 59. 1. Gáosowanie zwykáą wiekszoĞcią gáosów oznacza, Īe przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskaáa wiekszą liczbĊ gáosów „za” niĪ „przeciw”. Gáosów wstrzymujacych
siĊ i niewaĪnych nie dolicza siĊ do Īadnej z grup gáosujacych „za” lub „przeciw”.
2. JeĪeli celem gáosowania jest wybór jednej z kilku osób lub moĪliwoĞci, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbĊ gáosów wiĊkszą od liczby gáosów oddanych na
pozostaáe.
§ 60. 1. Gáosowanie bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów oznacza, Īe przechodzi wniosek lub
kandydatura, które uzyskaáy co najmniej jeden gáos wiĊcej od sumy pozostaáych waĪnie
oddanych gáosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących siĊ.
2. Gáosowanie bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią ustawowego skáadu Rady oznacza, Īe przechodzi
wniosek lub kandydatura, która uzyskaáa liczbĊ caákowitą waĪnych gáosów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyĪszającą poáowĊ ustawowego skáadu Rady, a zarazem tej
poáowie najbliĪszą.
3. BezwzglĊdna wiĊkszoĞü gáosów przy parzystej liczbie gáosujacych zachodzi wówczas,
gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostaáo oddanych 50% + 1 waznie oddanych gáosów.
4. BezwzglĊdna wiĊkszoĞü gáosów przy nieparzystej liczbie gáosujących zachodzi
wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostaáa oddana liczba gáosów o 1 wiĊksza od
liczby pozostaáych waĪnie oddanych gáosów.
§ 61. Gáosowanie jawne „imienne” odbywa siĊ w w ten sposób, Īe Przewodniczący obrad
wyczytuje z listy obecnoĞci nazwiska Radnych, którzy gáosuja „za”, „przeciw”, „wstrzymują
siĊ” i potwierdzają swoje gáosowanie na kartach z pieczĊcią Gminy, imieniem i nazwiskiem oraz
skáadają je do protokoáu.
Komisje Rady
§ 62. 1. Przedmiot dziaáania poszczególnych Komisji staáych i zakres zadaĔ Komisji
doraĨnych okreĞla Rada w odrĊbnych uchwaáach.
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2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 63. 1. Komisje staáe dziaáają zgodnie z rocznym planem pracy przedáoĪonym Radzie do
zatwierdzenia.
2. Rada moĪe nakazaü Komisjom dokonanie w pracy stosownych zmian.
§ 64. 1. Komisje Rady mogą odbywaü wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmowaü wspóápracĊ z odpowiednimi Komisjami innych gmin,
zwáaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeĞli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dziaáalnoĞci.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upowaĪnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady,
koordynujący pracą Komisji Rady mogą zwoáaü posiedzenie Komisji i nakazaü záoĪenie Radzie
sprawozdania.
§ 65. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
§ 66. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeĔ Komisji staáych stosuje siĊ odpowiednio przepisy o posiedzeniach
Komisji Rewizyjnej.
§ 67. 1. Przewodniczący Komisji staáych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji
Rady sprawozdania z dziaáalnoĞci Komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do doraĨnych Komisji i zespoáów powoáanych
przez RadĊ.
§ 68. 1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w gáosowaniu jawnym, zwykáą wiĊkszoĞcią
gáosów, w obecnoĞci co najmniej poáowy skáadu Komisji.
2. W przypadku równej iloĞci gáosów „za” i „przeciw” decyduje gáos Przewodniczącego
Komisji.
3. Wnioski i opinie kierowane są na rĊce Przewodniczącego Rady, który przekazuje je
adresatom oraz przedstawia na sesji Rady.
4. Adresaci obowiązani są ustosunkowaü siĊ do wniosków lub opinii Komisji w ciągu 30
dni od ich otrzymania.
Radni
§ 69. 1. Radni potwierdzają swoją obecnoĞü na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na
liĞcie obecnoĞci.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia Komisji, winien
usprawiedliwiü swoją nieobecnoĞü, skáadając stosowne pisemne wyjaĞnienia na rĊce
Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.
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§ 70. 1. Radni reprezentują wyborców, mają obowiazek utrzymania staáej wiĊzi z wyborcami
w szczególnoĞci poprzez:
1) informowanie wyborców o stanie Gminy i swojej dziaáalnoĞci w Radzie,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) propagowanie zamierzeĔ i dokonaĔ Rady,
4) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkaĔców i przedstawianie ich organom
Gminy do rozpatrzenia,
5) wspóádziaáanie z organami jednostek pomocniczych.
2. Radny obowiązany jest braü czynny udziaá w pracach Rady Gminy i jej organów oraz
innych instytucji samorządowych, do których zostaá wybrany lub desygnowany.
§ 71. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego Radnego o rozwiązanie z nim
stosunku pracy, Rada moĪe powoáaü KomisjĊ doraĨną do szczegóáowego zbadania wszystkich
okolicznoĞci sprawy.
2. Komisja przedkáada swoje ustalenia i propozycje na piĞmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjĊciem uchwaáy w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umoĪliwiü
Radnemu záoĪenie wyjaĞnieĔ.
§ 72. 1. Przewodniczący Rady wystawia Radnemu dokument, w którym stwierdza siĊ
peánienie funkcji Radnego.
2. Radni mogą zwracaü siĊ bezpoĞrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z
peánieniem przez nich funkcji Radnego.
Wspólne sesje z Radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 73. 1. Rada moĪe odbywaü wspólne sesje z Radnymi innych jednostek samorządu
terytorialnego, w szczególnoĞci dla rozpatrzenia i rozstrzygniĊcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu
terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upowaĪnieni
Wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 74. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą wspóámiernie zainteresowane jednostki samorządu
terytorialnego, chyba Īe Radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad moĪe byü uregulowany wspólnym regulaminem przed
przystąpieniem do obrad.
ROZDZIAà V. ZASADY I TRYB DZIAàANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 75. 1. Komisja Rewizyjna skáada siĊ z Przewodniczącego oraz dwóch czáonków.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
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§ 76. 1. Czáonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaja wyáączeniu od udziaáu w jej dziaáaniach
w sprawach, w których moĪe powstaü podejrzenie o ich stronniczoĞü lub interesownoĞü.
2. W sprawie wyáączenia poszczególnych czáonków decyduje Komisja Rewizyjna w
drodze uchwaáy.
3. O wyáączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyáączony czáonek Komisji Rewizyjnej moĪe odwoáaü siĊ na piĞmie od decyzji o
wyáączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powziĊcia wiadomoĞci o treĞci decyzji.
Zasady kontroli

§ 77. 1. Stwierdzono niewaĪnoĞü rozstrzygniĊciem nadzorczym Nr PN.II.0911-70/03
Wojewody podlaskiego z dnia 23 lipca 2003 r.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoĞci gospodarkĊ finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budĪetu Gminy.
§ 78. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w
formach wskazanych w uchwaáach Rady.
§ 79. 1. Komisja dziaáa na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez RadĊ i pracuje na
posiedzeniach.
2. Rada moĪe podjąü decyzjĊ w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objĊtej planem, o
jakim mowa w ust. 1.
§ 80. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem,
co w szczególnoĞci dotyczy projektów dokumentów mających stanowiü podstawĊ okreĞlonych
dziaáaĔ (kontrola wstĊpna).
2. Rada moĪe nakazaü Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takĪe przerwanie kontroli lub
odstąpienie od poszczególnych czynnoĞci kontrolnych.
3. Rada moĪe nakazaü rozszerzenie lub zwĊĪenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwaáy Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwáocznie.

§ 81. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upowaĪnienie wystawione przez
Przewodniczącego Rady Gminy, okreĞlające zakres i termin kontroli.

§ 82. 1. PostĊpowanie kontrolne przeprowadza siĊ w sposób umoĪliwiajacy bezstronne i
rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dziaáalnoĞci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
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jego udokumentowanie i ocenĊ kontrolowanej dziaáalnoĞci wedáug kryteriów ustalonych w § 78
ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siĊ na podstawie dowodów zebranych w toku postĊpowania
kontrolnego.
3. Jako dowód moĪe byü wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako
dowody mogą byü wykorzystane w szczególnoĞci dokumenty, wyniki oglĊdzin, zeznania
Ğwiadków, opinie biegáych oraz pisemne wyjaĞnienia i oĞwiadczenia kontrolowanych.
§ 83. 1. W razie powziĊcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popeánienia
przestĊpstwa, kontrolujący niezwáocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. JeĪeli podejrzenie
Przewodniczącego Rady.

dotyczy

osoby

Wójta

kontrolujący

zawiadamia

o

tym

§ 84. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewniü warunki i Ğrodki
dla prawidáowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególnoĞci przedkáadaü na
Īądanie kontrolujących dokumenty i materiaáy niezbĊdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umoĪliwiü kontrolującym wstĊp do obiektów i pomieszczeĔ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnoĞci, o których
mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwáocznego záoĪenia na rĊce osoby kontrolującej
pisemnego wyjaĞnienia.
4. Na Īądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest
udzieliü ustnych i pisemnych wyjaĞnieĔ, takĪe w przypadkach innych, niĪ okreĞlone w ust. 3.
§ 85. Kontrolującego obowiązują przepisy o bhp, sanitarne oraz o postĊpowaniu z
informacjami stanowiącymi tajemnicĊ paĔstwową i sáuĪbową, a takĪe przepisy o ochronie
danych osobowych.
§ 86. CzynnoĞci kontrolne są wykonywane w miarĊ moĪliwoĞci w dniach i godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
Protokoáy kontroli
§ 87. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej
zakoĔczenia – protokóá pokontrolny, obejmujący:
1) nazwĊ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiĊ i nazwisko kontrolujących,
3) daty rozpoczĊcia i zakoĔczenia czynnoĞci kontrolnych,
4) okreĞlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objĊtego kontrolą,
5) imiĊ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
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6) przebieg i wynik czynnoĞci kontrolnych, w szczególnoĞci wnioski kontroli wskazujące na
stwierdzenie nieprawidáowoĞci w dziaáalnoĞci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datĊ i miejsce podpisania protokoáu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkĊ
o odmowie podpisania protokoáu z podaniem przyczyny odmowy.
2. Protokóá pokontrolny moĪe takĪe zawieraü wnioski oraz propozycje co do sposobu
usuniĊcia nieprawidáowoĞci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 88. 1. W przypadku odmowy podpisania protokoáu przez kierownika kontrolowanego
podmiotu, jest on zobowiązany do záoĪenia – w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego
wyjaĞnienia jej przyczyn.
2. WyjaĞnienia, o których mowa w ust. 1 skáada siĊ na rĊce Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§ 89. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moĪe záoĪyü na rĊce Przewodniczącego Rady
uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 skáada siĊ w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokoáu pokontrolnego do podpisania.
§ 90. Protokóá pokontrolny sporządza siĊ w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni
od daty podpisania protokoáu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 91. 1. Komisja Rewizyjna przedkáada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do
dnia 28 lutego kaĪdego roku.
2. Plan przedáoĪony Radzie musi zawieraü co najmniej:
1) termin odbywania posiedzeĔ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.
3. Rada moĪe zatwierdziü jedynie czĊĞü planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do
wykonywania kontroli moĪe nastąpiü po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czĊĞci.
§ 92. 1. Komisja Rewizyjna skáada Radzie – w terminie do 30 kwietnia kaĪdego roku –
roczne sprawozdanie ze swej dziaáalnoĞci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraü:
1) liczbĊ, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonej kontroli,
2) wykaz najwaĪniejszych nieprawidáowoĞci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchaá podjetych przez inne podmioty wraz z najwaĪniejszymi wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli,
4) ocenĊ wykonania BudĪetu Gminy za rok ubiegáy oraz wniosek w sprawie absolutorium.
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3. Poza przypadkiem okreĞlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna skáada sprawozdanie ze
swej dziaáalnoĞci po podjĊciu stosownej uchwaáy Rady okreĞlającej przedmiot i termin záoĪenia
sprawozdania.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
§ 93. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoáywanych przez jej
Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarĊ potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoáuje jej posiedzenia, które nie są objĊte
zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o krórych mowa w ust. 2 mogą byü zwoáane z wáasnej inicjatywy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a takĪe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczacego Rady,
2) nie mniej niĪ 10 Radnych,
3) nie mniej niĪ 3 czáonków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej moĪe zaprosiü na jej posiedzenie:
1) Radnych nie bĊdących czáonkami Komisji,
2) osoby zaangaĪowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegáych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleĪy sporządziü protokóá, który winien byü
podpisany przez wszystkich czáonków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 94. Uchwaáy Komisji Rewizyjnej zapadają zwykáą wiekszoĞcią gáosów w obecnoĞci co
najmniej poáowy skáadu Komisji w gáosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby gáosów
decyduje gáos Przewodniczącego Komisji.
§ 95. ObsáugĊ biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt Gminy.
§ 96. 1. Komisja Rewizyjna moĪe korzystaü z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających
wiedzĊ fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej dziaáania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyĪej wskazanych Ğrodków wymaga zawarcia
odrĊbnej umowy i dokonania wypáaty wynagrodzenia ze Ğrodków komunalnych,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawĊ na posiedzeniu Rady, celem podjĊcia
uchwaáy zobowiazującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§ 97. 1. Komisja Rewizyjna moĪe na zlecenie Rady lub po powziĊciu stosownych uchwaá
przez wszystkie zainteresowane Komisje, wspóádziaáaü w wykonywaniu funkcji kontrolnej z
innymi komisjami Rady, w zakresie ich wáaĞciwoĞci rzeczowej.
2. Wspóádziaáanie moĪe polegaü w szczególnoĞci na wymanie uwag, informacji i
doĞwiadczeĔ dotyczących dziaáalnoĞci kontrolnej oraz na prowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej moĪe zwracaü siĊ do Przewodniczących innych
Komisji Rady o oddelegowanie w skáad zespoáu kontrolnego Radnych mających kwalifikacje w
zakresie tematyki objĊtej kontrolą.
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4. Do czáonków Komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez KomisjĊ
Rewizyjną stosuje siĊ odpowiednio przepisy niniejszego rozdziaáu.
5. Przewodniczący Rady zapewnia kordynacjĊ wspóádziaáania poszczególnych Komisji w
celu wáaĞciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoĞci dziaáania oraz unikania
zbĊdnych kontroli.
§ 98. Komisja Rewizyjna moĪe wystĊpowaü do organów Gminy w sprawie wniosków o
przeprowadzenie kontroli przez Regionalną IzbĊ Obrachunkową, NajwyĪszą IzbĊ Kontroli lub
inne organy kontroli.
ROZDZIAà VI. ZASADY TWORZENIA I DZIAàANIA KLUBÓW RADNYCH
§ 99. Radni mogą tworzyü kluby Radnych.
§ 100. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklerowanie w nim udziaáu co najmniej 7
Radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaü niezwáocznie zgáoszone Przewodniczącemu Rady, króry o
jego istnieniu poinformuje RadĊ na najblizszej sesji.
3. W zgáoszeniu podaje siĊ:
1) nazwĊ klubu,
2) listĊ czáonków,
3) imiĊ i nazwisko przewodniczacego klubu.
4. W razie zmiany skáadu klubu lub jego rozwiązaniu przewodniczący klubu jest
obowiązany do niezwáocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 101. 1. Kluby dziaáają wyáącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 102. 1. Kluby dziaáają w okresie kadencji Rady. Upáyw kadencji Rady jest równoznaczny
z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegaü wczeĞniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwaá ich czáonków.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwaáą Rady, gdy liczba ich czáonków spadnie poniĪej 7
.
§ 103. 1. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez czáonków
klubów.
2. Za udziaá w posiedzeniach klubów dieta ani zwrot kosztów podróĪy nie przysáugują.
§ 104. 1. Kluby mogą uchwalaü wáasne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą byü sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwáocznego przedkáadania regulaminów
klubów Przewodniczącemu Rady.
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4. Postanowienia ust. 3 dotyczą takĪe zmian regulaminów.
§ 105. 1. Klubom przysáugują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie
organizacji i trybu dziaáania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiaü swoje stanowisko na sesji Rady wyáącznie przez swoich
przedstawicieli.
§ 106. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewniü klubom
organizacyjne warunki w zakresie niezbĊdnym do ich funcjonowania.
ROZDZIAà VII. WÓJT GMINY
§ 107. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
§ 108. Wójt wybierany jest w wyborach bezpoĞrednich na podstawie ustaw.
§ 109. 1. Wójt wykonuje uchwaáy Rady i zadania Gminy okreĞlone przepisami prawa.
2. Do zadaĔ Wójta naleĪy w szczególnoĞci:
1) przygotowywanie projektów uchwaá Rady Gminy,
2) okreĞlanie sposobu wykonywania uchwaá,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budĪetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 110. Dziaáajac jako organ wykonawczy Gminy Wójt podejmuje rozstrzygniĊcia w formie
zarządzeĔ.
§ 111. W realizacji zadaĔ wáasnych Gminy Wójt podlega wyáącznie Radzie Gminy.
§ 112. Wójt kieruje bieĪącmi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 113. Wójt skáada na kaĪdej sesji Rady Gminy informuje ze swej dziaáalnoĞci w okresie
miĊdzysesyjnym.
§ 114. W okresach póárocznych Wójt skáada na sesji Rady Gminy informacjĊ w sprawie
wykonywania uchwaá Rady Gminy.
ROZDZIAà VIII. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 115. 1. Jednostką pomocniczą Gminy jest soáectwo.
2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 116. Zasady tworzenia, áączenia, podziaáu oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy.
1. Soáectwo tworzy Rada Gminy w formie uchwaáy.
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2. Przyjmuje siĊ jako zasadĊ, Īe soáectwo pokrywa siĊ jedną wsią.
3. Tworzenie nowych soáectw nastĊpuje poprzez podziaá lub poáączenie dotychczasowych.
4. W sytuacji, gdy odlegáoĞü miĊdzy wsiami, koloniami nie przekracza 1 km, a iloĞü
mieszkaĔców tych wsi nie jest wiĊksza niĪ 500, mogą one stanowiü jedno soáectwo.
5. We wsi o liczbie mieszkaĔców ponad 500 moĪe byü utworzone dwa lub wiecej soáectw.
6. Uchwaáa w sprawie utworzenia soáectwa, jego podziaáu lub poáączenia moĪe byü
podjĊta:
1) z inicjatywy samej Rady, po uprzedniej konsultacji z mieszkaĔcami wsi przeprowadzonej na
zebraniach wiejskich; wynik konsultacji nie jest wiąĪący dla Rady,
2) na uzasadniony wniosek mieszkaĔców podjĊty na legalnie zwoáanych zebraniach wiejskich,
za którym opowiedziaáo siĊ co najmniej:
a) 70% staáych, dorosáych (ukoĔczone 18 lat) mieszkaĔców wsi, w przypadku podziaáu
soáectwa,
b) 70% staáych, dorosáych mieszkaĔców wsi, w przypadku poáączenia kilku soáectw w
jedno.
7. Soáectwo ulega zniesieniu w przypadku jego poáączenia siĊ z innym soáectwem.
8. Przepis pkt 6 stosuje siĊ odpowiednio w sytuacji, gdy zmiana granic soáectwa bĊdzie
równoznaczna ze zmianą granic gminy. Pozostaáe wymogi w tym zakresie okreĞla ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 117. 1. Soátysi poszczególnych soáectw mogą uczestniczyü w sesjach Rady gminy jednak
bez prawa do udziaáu w gáosowaniu.
2. Przewodniczacy zawiadamia soátysów o kaĪdej sesji Rady.
3. OrganizacjĊ i zakres dziaáania soáectw okreĞla Rada Gminy odrĊbnym statutem.
§ 118. 1. Soáectwu na jego wniosek moĪe byü przekazane mienie gminne, a takĪe inne
mienie komunalne do zarządzania i korzystania.
2. W ramach zarządzania i bieĪącego korzystania z powierzonego mu mienia, soáectwo
moĪe samodzielnie dokonywaü czynnoĞci zwykáego zarządu. Przez zwykáy zarząd w tym
przypadku naleĪy rozumieü:
1) zaáatwianie bieĪących spraw związanych z eksploatacją majątku,
2) utrzymywanie go w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zwykáy zarząd obejmuje wiĊc czynnoĞci mające na celu zachowanie mienia (remonty,
konserwacje) i osiąganie z niego korzyĞci, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieĪących
spraw.
3. Do zakresu zwykáego zarządu nie zalicza siĊ: zbywania i obciąĪania nieruchomoĞci,
zaciągania poĪyczek i zobowiazaĔ wekslowych, czynienia darowizn, przyjmowania i zrzekania
siĊ spadków itp.
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4. Soáectwo decyduje w sprawach wáasnoĞci, uĪytkowania lub innych praw rzeczowych i
majątkowych tzw. mienia gminnego przekazanego na podstawie przepisu art. 48 ust. 3 ustawy o
samorządzie gminnym.
§ 119. Samodzielny krąg dziaáaĔ soáectwa w zakresie przysáugującego soáectwu mienia
obejmuje:
1) oddawanie w najem lub dzierĪawĊ lokali, obiektów i terenów,
2) uzyskanymi Ğrodkami z tytuáu zarządzania i korzystania z mienia komunalnego soáectwo
dysponuje we wáasnym zakresie, na zasadach szczegóáowo okreĞlonych w statucie soáectwa,
3) prawidáowoĞü gospodarowania mieniem komunalnym podlega kontroli Rady Gminy,
4) Wójtowi Gminy przysáuguje bieĪący nadzór i kontrola w zakresie gospodarowania mieniem
komunalnym przez soáectwo. W związku z tym moĪe Īądaü bieĪącego okazania
dokumentów, wstĊpu do pomieszczeĔ soáectwa, zasiĊgania opinii mieszkaĔców, Īądania
wyjaĞnieĔ itp.
§ 120. KontrolĊ gospodarki finansowej jednostki pomocniczej – soáectwa sprawuje Skarbnik
Gminy i przedkáada informacjĊ w tym zakresie Wójtowi Gminy.
ROZDZIAà IX. ZASADY DOSTĉPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW

RADY,

KOMISJI I WÓJTA

§ 121. 1. Obywatelom udostĊpnia siĊ nastĊpujące rodzaje dokumentów:
1) protokoáy z sesji Rady,
2) protokoáy z posiedzeĔ Komisji Rady,
3) rejestr uchwaá Rady i zarządzeĔ Wójta,
4) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
5) rejestr wniosków i opinii Radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostĊpnieniu po ich formalnym przyjĊciu
– zgodnie z obowiązującmi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 122. 1. Dokumenty z zakresu dziaáania Rady i jej Komisji oraz Wójta udostĊpnia Inspektor
ds. Rady i Kadr w UrzĊdzie Gminy w dniach pracy UrzĊdu.
2. Dokumenty wymienione w § 122 ust. 1 są równieĪ dostĊpne w wewnĊtrznej sieci
informatycznej UrzĊdu Gminy oraz powszechnie dostĊpnych zbiorach danych.
§ 123. 1. Z dokumentów wymienionych w § 122 ust. 1 interesanci mogą sporządzaü notatki,
odpisy, wyciągi, fotografowaü je lub sporządzaü wierzytelne kserokopie.
2. Realizacja uprawnieĔ okreĞlonych w ust. 1 moĪe odbywaü siĊ wyáącznie w UrzĊdzie
Gminy i w asyĞcie pracownika UrzĊdu Gminy.
§ 124. Interesanci mogą Īądaü uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów i
wyciągów z dokumentów okreĞlonych w § 122 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek
kserograficznych.
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§ 125. Niniejsze postanowienia Statutu nie naruszają przepisów ustawy z dnia 6 wrzeĞnia
2001 r. o dostĊpie do informacji publicznej.
ROZDZIAà X. SKARGI I WNIOSKI
§ 126. 1. Wszystkie skargi i wnioski kierowane do UrzĊdu podlegają wpisowi do jednego
rejestru prowadzonego w UrzĊdzie, a nastĊpnie kierowane są do zaáatwienia wg przedmiotu
sprawy.
2. Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem
skarg dotyczących prowadzenia zadaĔ zleconych z zakresu administracji rządowej) po
zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w pkt. 1 przekazywane są Przewodniczącemu Rady
Gminy celem rozpatrzenia przez RadĊ Gminy.
3. Do skarg, o których mowa w pkt. 2 zaáącza siĊ pisemne wyjaĞnienia Wójta lub
kierownika gminnej jednostki na okolicznoĞü zarzutów podnoszonych w skardze.
4. Odpowiedzi na skargi rozpatrywane i uchwalone przez RadĊ Gminy podpisuje
Przewodniczący Rady.
5. Nadzór nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy.
ROZDZIAà XI. PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
§ 127. Pracownicy UrzĊdu Gminy, poza Wójtem, Skarbnikiem i Sekretarzem są zatrudniani
na podstawie umowy o pracĊ.
ROZDZIAà XII. JEDNOSTKI

ORGANIZACYJNE GMINY

§ 128. 1. Tworzenie, likwidacja, organizacja i reorganizacja jednostek organizacyjnych
Gminy nie posiadających osobowoĞci prawnej nastĊpuje na mocy uchwaáy Rady Gminy.
2. Uchwaáa, o której mowa okreĞla Statut i Regulamin porządkowy jednostki
organizacyjnej.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych porowadzi Wójt Gminy.
ROZDZIAà XIII. POSTANOWIENIA KOēCOWE
§ 129. Tracą moc uchwaáy:
1) Nr XIV/56/96 z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy PoĞwiĊtne,
2) Nr XI/104/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r.
3) Nr XVIII/166/o1 z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. zmieniająca uchwaáĊ w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy PoĞwiĊtne.
§ 130. Uchwaáa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od ogáoszenia w Dzienniku UrzĊdowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz KamieĔski
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