
UCHWAŁA NR XLVIII/257/2018
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Rytwiany  uchwala, co następuje:

Statut Gminy Rytwiany

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gmina Rytwiany  położona jest w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim.

2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 12.615 ha. Granice Gminy  zaznaczone są na Mapie 
poglądowej Gminy Rytwiany  z podziałem  na  sołectwa,  stanowiącej załącznik  do Uchwały.

3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Rytwiany.

4. Gmina Rytwiany posiada herb określony odrębną uchwałą.

5. Gmina działa na podstawie obowiązujących ustaw oraz niniejszego Statutu.

6. Statut Gminy określa:

1) organizację wewnętrzną organów gminy i tryb pracy organów gminy;

2) zasady działania klubów radnych;

3) zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej;

4) zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;

5) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;

6) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach Rady Gminy;

7) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;

8) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy Gminy w ramach wykonywania 
zadań publicznych.

§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rytwiany;

2) Komisji Rady Gminy- należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Rytwiany;

3) Komisji rewizyjnej- należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Gminy Rytwiany;

4) Komisji skarg, wniosków i petycji- należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy 
Rytwiany;

5) Przewodniczącym Rady Gminy- należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany;

6) Radzie Gminy- należy przez to rozumieć Radę Gminy Rytwiany;

7) Statucie Gminy- należy przez to rozumieć Statut Gminy Rytwiany;

8) Wójcie Gminy- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rytwiany;

9) ustawie ustrojowej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
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DZIAŁ II.
Rada Gminy
Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 3. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest  Rada Gminy Rytwiany.

2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 Radnych.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego w trybie określonym 
ustawą ustrojową.

§ 4. 1. Prace Rady Gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Gminy Przewodniczący Rady Gminy lub 
wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy 
i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.

2. W ramach organizowania pracy Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy:

1) reprezentuje Radę Gminy na zewnątrz,

2) koordynuje prace komisji,

3) zwołuje sesje,

4) ustala porządek obrad sesji,

5) czuwa nad procesem legislacyjnym od chwili wpłynięcia projektu uchwały do Rady Gminy do chwili 
rozstrzygnięcia przez Radę o przyjęciu lub odrzuceniu projektu przez  Radę, w tym:

a) sprawdza czy projekt spełnia wymogi formalne oraz inne warunki określone w Statucie,

b) kieruje projekt uchwały do właściwej komisji i ustala termin zakończenia przez komisję prac nad uchwałą,

c) podpisuje akty prawa miejscowego podjęte przez Radę i kieruje je do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący Rady Gminy:

1) otwiera sesję,

2) przewodniczy obradom,

3) czuwa nad prawidłowym i sprawnym przeprowadzeniem obrad,

4) zamyka sesję.

5. Przewodniczący Rady Gminy  może adresować polecenia służbowe do pracowników Urzędu Gminy, którzy 
na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, imiennego zakresu czynności lub polecenia służbowego 
Pracodawcy wykonują zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, komisji i radnych.

6. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Gminy w porozumieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na 
sesję.

Rozdział II.
Radni Rady Gminy

§ 5. 1. Obowiązki radnego określa ustawa ustrojowa.

2. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji własnoręcznym podpisem na listach 
obecności.

3. W razie niemożności uczestnictwa na sesji lub na posiedzeniu Komisji radny powiadamia o swojej 
nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczącego Komisji.

Rozdział III.
Tryb zgłaszania i rozpatrywania interpelacji i zapytań radnych

§ 6. Radny, składając interpelację lub zapytanie na piśmie, podpisuje je własnoręcznie. 

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interpelacje i zapytania oraz bada, czy spełniają wymogi 
przewidziane w art. 24 ust. 3–6 ustawy ustrojowej oraz w §  6. 
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2. W przypadku, w którym interpelacja lub zapytanie nie spełniają wymogów przewidzianych     
w art. 24 ust. 3–6 ustawy ustrojowej oraz w § 6, Przewodniczący Rady Gminy wzywa radnego na piśmie do ich 
uzupełnienia pod rygorem nienadania im dalszego biegu.

3. W przypadku, w którym interpelacja lub zapytanie spełniają wymogi przewidziane w art. 24 ust. 3–6  ustawy 
ustrojowej oraz § 6 Statutu, Przewodniczący Rady Gminy nadaje im dalszy bieg.

4. Z chwilą nadania interpelacji lub zapytaniu dalszego biegu, Przewodniczący Rady Gminy zarządza 
niezwłoczną publikację ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy, a także – 
umieszczenie w rejestrze, o którym mowa w ust. 5.

5. Przewodniczący Rady Gminy prowadzi w formie papierowej i elektronicznej rejestr interpelacji i zapytań 
oraz odpowiedzi na nie. W rejestrze dodatkowo odnotowuje się liczbę interpelacji i zapytań, które zgłosili 
poszczególni radni, liczbę udzielonych na nie odpowiedzi      i liczbę odpowiedzi, które wpłynęły po terminie.

§ 8. 1. Do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania upoważnieni są: Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik 
i Sekretarz w zakresie spraw Gminy, którymi się zajmują. 

2. Przewodniczący Rady Gminy, nadając bieg interpelacji lub zapytaniu, przekazuje je osobie upoważnionej do 
udzielenia na nie odpowiedzi.

§ 9. 1. Wójt Gminy (Zastępca Wójta Gminy, Skarbnik, Sekretarz), udzielając odpowiedzi na interpelację lub 
zapytanie, odnosi się wyczerpująco w formie pisemnej do każdego z zawartych w nich pytań, podpisuje odpowiedź 
i kieruje ją bezpośrednio do radnego. 

2. W przypadku, w którym interpelacja lub zapytanie mają charakter wniosku o udostępnienie informacji 
publicznej i zachodzą przesłanki odmowy jej udostępnienia, Wójt Gminy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) wydaje decyzję 
o odmowie udostępnienia informacji publicznej. W odpowiedzi na interpelację lub zapytanie wskazuje się 
wówczas tylko, że żądana informacja nie mogła zostać udostępniona z przyczyn wskazanych w tej decyzji.

3. Wójt Gminy (Zastępca Wójta Gminy, Skarbnik, Sekretarz), kierując odpowiedź na interpelację lub 
zapytanie, zarządza ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz 
zamieszczenie w rejestrze, o którym mowa w § 7 ust. 5.

§ 10. 1. W przypadku gdy radny jest niezadowolony z odpowiedzi na interpelację lub zapytanie, może w ciągu 
7 dni od dnia jej otrzymania zażądać jej uzupełnienia lub odczytania podczas najbliższej sesji Rady Gminy 
i przeprowadzenia nad nią dyskusji z udziałem osoby, która sporządziła odpowiedź. 

2. Uzupełnienie interpelacji powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania przez Wójta 
Gminy (Zastępcę Wójta Gminy, Skarbnika, Sekretarza).

3. Ust. 1 i 2 nie stosuje się do odpowiedzi na interpelację lub zapytanie, którą radny otrzymał wskutek 
zgłoszenia żądania jej uzupełnienia.

4. W przypadku gdy odpowiedź nie została udzielona w terminie, radny ma prawo wnieść do Wójta Gminy 
ponaglenie, a w razie gdy nie otrzyma odpowiedzi do dnia najbliższej sesji – zażądać włączenia do porządku obrad 
informacji Wójta Gminy w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na interpelację lub zapytanie w terminie.

Rozdział IV.
Sesje Rady Gminy

§ 11. 1. Rada obraduje na sesjach , na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej 
właściwości.

2. Sesją Rady Gminy jest formalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady lub inna uprawnioną osobę, 
w trybie ustawy ustrojowej, posiedzenie radnych Rady Gminy.

3. Przewodniczący Rady zwołuje sesje zwykłe w trybie w trybie określonym w art. 20 ust. 1 ustawy ustrojowej.

4. Przewodniczący Rady zwołuje sesje nadzwyczajne na wniosek Wójta Gminy lub 1/4 ustawowego składu 
Gminy ( 4 radnych) w trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy ustrojowej.

5. .Wniosek o którym mowa w ust. 4, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera:

1) proponowany porządek obrad;
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2) projekty uchwał (chyba że porządek obrad nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały)  i został 
dostarczony Przewodniczącemu Rady  lub złożony w sekretariacie Urzędu Gminy            w godzinach 
urzędowania.

6. Sesje odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach na sali  obrad.

§ 12. 1. O sesji  zwykłej zawiadamia się radnych na piśmie lub w formie elektronicznej co najmniej 6 dni przed 
jej terminem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz projekty uchwał.

2. O sesji nadzwyczajnej, o której mowa  w § 11 ust. 4 powiadamia się  radnych najpóźniej na jeden dzień 
przed ustalonym terminem sesji.

3. Radny zamierzający otrzymywać materiały w formie elektronicznej winien złożyć                  w sekretariacie 
Urzędu Gminy oświadczenie o przekazywaniu mu materiałów drogą elektroniczną.

4. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do 
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią.

5. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie 
zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy co najmniej na 3 dni przed terminem sesji zwyczajnej i na  1 dzień przed terminem sesji 
nadzwyczajnej.

§ 13. 1. W przypadkach  szczególnie  uzasadnionych  rangą  spraw  mających  być  przedmiotem  sesji  lub 
z uwagi na konieczność niezwłocznego jej zwołania, Przewodniczący Rady Gminy może dokonać zawiadomienia 
o sesji w każdy możliwy sposób, bez zachowania terminów,  o których mowa w §12.

2. Do sesji zwołanej w trybie  ust. 1, nie mają zastosowania przepisy §19.

§ 14. 1. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jedna sesja 
może się składać z dwóch lub więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń tej samej sesji ustala Przewodniczący 
Rady Gminy  i informuje o nich ustnie radnych.

2. Obrady  sesji są jawne. Ograniczenie jawności może wynikać tylko z ustaw.

3. Na sali obrad zapewnia się  miejsca dla publiczności.

§ 15. 1. Rada Gminy  rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy składu.   W przypadku, gdy liczba 
radnych obecnych na sesji podczas jej przebiegu zmniejszy się poniżej połowy składu, Przewodniczący Rady 
Gminy przerywa obrady,  ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno- 
techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody, np. zebranie kworum nie jest możliwe, 
zamyka sesję.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy formuły: „Otwieram ….. 
sesję Rady Gminy Rytwiany”.

§ 16. 1. Jeżeli w porządku obrad przewiduje się przeprowadzenie głosowania tajnego, Rada Gminy dokonuje 
wyboru spośród radnych trzyosobowej Komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania 
tajnego. Wybór członków komisji odbywa się łącznie.

§ 17. W celu sprawniejszego przebiegu sesji Rada Gminy wybiera sekretarza obrad. Do zadań sekretarza obrad 
należy prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie 
innych czynności o podobnym charakterze.

§ 18. 1. Przedmiot sesji stanowią sprawy objęte porządkiem obrad.

2. Przewodniczący Rady Gminy, po otwarciu sesji, przedstawia porządek obrad, do którego Rada Gminy na 
wniosek radnego, klubu radnych, Komisji Rady Gminy lub Wójta Gminy, może wprowadzić zmiany polegające 
na:

1) dodaniu nowego punktu do porządku obrad;

2) zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad

3) zmianie kolejności punków w porządku obrad;

4) zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania) punktu obrad.
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3. Wprowadzenie zmian o których mowa w ust. 2, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego, 
w którym co najmniej 8 radnych (bezwzględna większość ustawowego składu rady) opowie się za ich 
wprowadzeniem.

4. Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej, jeżeli projekt uchwały został złożony przed sesją, zgodnie z zasadami wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, a Przewodniczący Rady nie mógł lub odmówił umieszczenia jej w porządku obrad.

5. Porządek sesji Rady Gminy, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie                  i przeprowadzenie debaty 
o raporcie o stanie Gminy.

6. Zmiana porządku obrad w przypadku sesji zwołanej, w trybie określonym w § 11 ust. 4 wymaga zgody 
wnioskodawcy wyrażonej przed głosowaniem, o którym mowa w ust.2.

7. Rada Gminy może postanowić o odroczeniu lub przerwaniu sesji i na wniosek Przewodniczącego Rady, 
o kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie.

§ 19. 1. W porządku obrad sesji winny znajdować się punkty:

a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

b) sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji,

c) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,

d) informacja  o pracy Wójta Gminy między sesjami,

e) sprawy różne.

2. . Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszania uwag przez radnych do 
treści protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest udostępniany radnym do zapoznania się nie później niż w ciągu 
14 dni od dnia zamknięcia sesji.

3. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omówiony 
na sesji w najbliższym możliwym terminie.

4. Na wniosek radnego, protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.

5. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu 
rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.

6. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 5 nie zostanie uwzględniony , wnioskodawca może odwołać się do Rady 
Gminy. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Radę Gminy jego treść zostaje załączona do protokołu jako 
tzw. zdanie odrębne.

§ 20. 1. Przewodniczący Rady Gminy udziela głosu radnym tylko w sprawach objętych porządkiem obrad 
według kolejności  zgłoszenia.

2. Przewodniczący udziela głosu w sprawach nie objętych porządkiem obrad jedynie dla zgłoszenia wniosków 
formalnych, do których zalicza się:

- przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji,

- odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

- stwierdzenie quorum,

- zmiana porządku obrad,

- zarządzenie przerwy,

- głosowanie bez dyskusji.

3. O wniosku formalnym rozstrzyga Rada po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego 
głosu.
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4. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć raportu o stanie Gminy, projektu budżetu, uchwały 
w sprawie zmiany Statutu, uchwały absolutoryjnej, a także uchwał w sprawie wyboru  lub odwołania 
Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji, powołania lub odwołania 
Skarbnika oraz innych spraw zastrzeżonych ustawami.

5. Przewodniczący Rady Gminy wyjątkowo może udzielić głosu w sprawach objętych porządkiem obrad 
osobom spoza Rady Gminy, po uprzednim złożeniu przez te osoby pisemnego wniosku do Przewodniczącego 
Rady.

6. Wniosek winien zawierać imię i nazwisko oraz punkt, w którym zgłaszający chce zabrać głos.

7. Czas wystąpienia osób nie będących radnymi nie może przekraczać 3 minut.

§ 21. W debacie nad daną sprawą radny może zabierać głos tylko dwa razy. Łącznie czas trwania wystąpienia 
radnego nie może przekraczać 5 minut. Wystąpienie reprezentujące stanowisko komisji nie może przekraczać 
10 minut.

§ 22. Poza kolejnością mówców Przewodniczący może udzielić głosu:

a) Wójtowi  Gminy, Zastępcy Wójta  Gminy, Sekretarzowi, Skarbnikowi , kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy,

b) zaproszonym gościom.

§ 23. 1. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi i porządku na sali oraz podejmuje 
niezbędne czynności dla przywrócenia tego porządku.

2. Przewodniczący może zwrócić uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, 
przywołaniem radnego „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” Przewodniczący odbiera radnemu 
głos.

§ 24. Rada swoje stanowisko wyraża w formie uchwał. Rada, w trybie przewidzianym dla uchwał, może także 
podjąć apele – nie zawierające prawnie wiążącego wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy 
lub zadania.

§ 25. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

a) Wójtowi Gminy,

b) Komisjom Rady Gminy ,

c) Przewodniczącemu Rady Gminy,

d) grupie pięciu radnych,

e) grupie mieszkańców gminy występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą,

f) klubom radnych.

§ 26. Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej określa odrębna uchwała Rady 
Gminy.

§ 27. 1. Projekt uchwały składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Gminy.

2. Do projektu  uchwały dołącza się uzasadnienie, które winno wyjaśniać cel podjęcia uchwały, ewentualnie 
wskazywać źródła finansowania, jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu gminy.

§ 28. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Rady Gminy, chyba że ustawa ustrojowa lub inne właściwe przepisy stanowią inaczej.

§ 29. W głosowaniu jawnym porządek głosowania jest następujący:

1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,

2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,

3) głosowanie nad poprawkami według kolejności ustalonej przez Przewodniczącego Rady,

4) głosowanie nad przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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§ 30. 1. Głosowanie  jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia  
elektronicznego do liczenia głosów.

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przeprowadza się głosowanie jawne imienne, które 
odbywa się w następujący sposób:

1) sekretarz obrad wyczytuje alfabetycznie nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw”, 
lub „wstrzymuję się”),

2) sekretarz obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik głosowania jawnego 
imiennego.

3) sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami głosowania 
jawnego imiennego.

§ 31. 1. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią Rady Gminy karty do głosowania 
z własnoręcznym podpisem Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej.

2. W głosowaniu tajnym radni po wypełnieniu karty do głosowania kolejno w porządku alfabetycznym 
wyczytywani przez protokolanta wrzucają karty do urny.

3. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w głosowaniu tajnym dokonuje Komisja skrutacyjna.

4. Na  kartach   do   głosowania   tajnego   umieszcza   się   proponowane   rozstrzygnięcia   oraz   rubryki   
z odpowiedziami „za”, ”przeciw”, „ wstrzymuję się”.

5. Radny oddaje głos wpisując znak „x” przy wybranym rozstrzygnięciu. Wpisanie znaku „x” przy więcej niż 
jednym rozstrzygnięciu, brak znaku „x”, dopiski lub skreślenia czynią głos nieważnym.

§ 32. 1. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów, zapadają, gdy liczba głosów 
„za” jest większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów wstrzymujących nie liczy się.

2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozstrzygnięć, wówczas przez zwykłą 
większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów 
przypadających osobno na każdą alternatywę.

3. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, zapadają, jeżeli „za” padła 
taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów.

4. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu zapadają, jeżeli  
„za”  padła  co  najmniej  liczba  całkowita  głosów  przewyższająca  połowę  ustawowego  składu  Rady Gminy  
i zarazem tej połowie najbliższa.

§ 33. 1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

2. W przypadku głosowania tajnego wyniki ogłasza Przewodniczący Komisji skrutacyjnej na podstawie 
protokołu sporządzonego przez komisję.

3. Protokół Komisji skrutacyjnej zawiera:

1) skład komisji,

2) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,

3) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

4) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególne rozstrzygnięcia. Protokół podpisują wszyscy członkowie 
komisji.

§ 34. Wyniki głosowania są ostateczne, nie mogą być przedmiotem dyskusji. Ponowne głosowanie w tej samej 
sprawie w głosowaniu jawnym i jawnym imiennym jest dopuszczalne tylko w przypadku stwierdzenia oczywistych 
omyłek rachunkowych.

§ 35. 1. Uchwały Rady Gminy stanowią odrębne dokumenty, będące załącznikami do protokołu sesji.

2. Uchwały o znaczeniu proceduralnym dotyczące przebiegu sesji mogą być odnotowane         w protokole bez 
sporządzania odrębnego dokumentu.
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3. Uchwała zawiera datę, numer,  który składa się  z cyfr  rzymskich określających  kolejny numer sesji w danej 
kadencji Rady, z cyfr arabskich określających  kolejny numer uchwały w danej kadencji Rady  i dwie ostatnie 
cyfry roku, w którym podjęto uchwałę,  podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie organów 
odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, termin wejścia w życie.

4. Uchwały podjęte na sesji podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 36. 1. Z przebiegu sesji sporządza się ścisły i zwięzły protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie jej 
przebiegu. Protokół winien wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.

2. Protokół zawiera:

- stwierdzenie quorum,

- ustalony porządek obrad,

- wybór komisji skrutacyjnej,

- imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji,

- stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ na przebieg sesji.

3. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 2 protokół zawiera następujące załączniki: wykaz głosowań 
jawnych imiennych, pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań                 i wniosków oraz innych 
materiałów rozpatrywanych przez Radę Gminy.

4. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Gminy oraz osoba sporządzająca. Gdy sesję prowadzi 
Wiceprzewodniczący, wówczas on podpisuje protokół.

§ 37. 1 Zasady wnoszenia uwag  do protokołu określone są w § 19 ust. 2-6. 

2. Protokół przedstawiany jest Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji. W przypadku sesji 
nadzwyczajnej protokół przedkłada się Radzie Gminy  na najbliższej sesji zwołanej w trybie zwykłym.

Rozdział V.
Komisje Rady Gminy

§ 38. 1. Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Komisje stałe przedkładają Radzie Gminy sprawozdania z działalności nie rzadziej niż raz          w roku.

3. Komisje pracują według ustalonego przez siebie regulaminu.

4. Posiedzenia komisji są jawne.

§ 39. Do zadań komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz czuwanie nad wykonaniem tych uchwał        w zakresie 
merytorycznej kompetencji komisji,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę Gminy  lub Wójta Gminy  w zakresie 
merytorycznej kompetencji komisji,

4) rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania Rady Gminy, wniesionych pod obrady  Rady Gminy przez 
członków komisji lub wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców w zakresie merytorycznej kompetencji 
komisji,

5) wyrażenie opinii na temat oceny działań Wójta Gminy, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 40. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa Rada Gminy w uchwale 
o ich powołaniu.

§ 41. Komisje stałe za wyjątkiem komisji skarg, wniosków i petycji przedkładają Radzie Gminy do 
zatwierdzenia roczny plan pracy do 31 grudnia roku danego roku kalendarzowego.

§ 42. Ustanawia się następujące komisje stałe:

1) budżetu i mienia komunalnego,
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2) rewizyjna,

3) oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych,

4) rozwoju lokalnego,

5) skarg, wniosków i petycji.

§ 43. 1. Rada ustala odrębną uchwałą maksymalną liczbę radnych wchodzących w skład komisji, za wyjątkiem 
komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji.

2. Radni deklarują przynależność do poszczególnych komisji.

3. Radny powinien uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji, ale nie więcej niż w trzech.

4. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoży większa liczba radnych niż maksymalna liczba 
członków ustalona przez Radę Gminy, Rada dokonuje wyboru spośród deklarujących.

5. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu komisji nie przekracza 
maksymalnego składu określonego przez Radę, Rada zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy 
zgłosili deklarację.

§ 44. W składach komisji można dokonywać zmian w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa w komisji,

2) odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek Przewodniczącego komisji,  po 
akceptacji członków komisji.

§ 45. 1. Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada Gminy spośród członków komisji.

2. Zastępcę przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swego składu.

§ 46. 1. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej posiedzenia.

2. W ramach swych obowiązków Przewodniczący komisji:

1) opracowuje projekty planów pracy komisji,

2) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń komisji,

3) przewodniczy obradom,

4) dba o dokumentowanie pracy komisji,

5) reprezentuje komisję na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji  jego obowiązki pełni  Zastępca.

§ 47. 1. Plany pracy Komisji , o których mowa w § 41 uwzględniają:                 

1) terminy sesji w sposób umożliwiający Komisji opiniowanie uchwał będących w porządku danej sesji;

2) terminy wynikające z uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu  Gminy, w sposób umożliwiający 
Komisji przyjęcie stanowiska i wniosków dotyczących projektu budżetu Gminy, w zakresie obejmującym 
kompetencje Komisji;

3) tematykę spraw będących w zakresie działania Komisji, określoną w uchwale ją powołującą.

2. Rada z własnej inicjatywy bądź na wniosek Przewodniczącego może dokonać stosownych zmian w planach 
pracy, o których mowa w ust. 2.

3. Komisje raz do roku, w terminie do końca stycznia, przyjmują w drodze głosowania i przedkładają Radzie 
sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 Komisja jest zobowiązana do przyjęcia w drodze głosowania 
i przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania ze swojej działalności za wybrany okres na każde żądanie Rady 
Gminy.

§ 48. 1. Komisja działa na posiedzeniach.
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2. O terminie, miejscu, porządku dziennym posiedzenia komisji Przewodniczący komisji zawiadamia jej 
członków pisemnie lub w formie elektronicznej 3 dni przed terminem posiedzenia komisji, chyba że termin 
posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu.

3. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 
2 dni przed terminem posiedzenia.

4. Zasady określone w § 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio do zawiadamiania radnych                        
o posiedzeniach komisji.

§ 49. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, którzy mogą zabierać głos 
w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 50. 1. Komisje przedstawiają swoje stanowisko w formie wniosków.

2. Do przyjęcia wniosku wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności połowy składu komisji. 
Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki.

3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego komisji.

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół i inne dokumenty związane z pracą komisji podpisuje 
Przewodniczący komisji.

Rozdział VI.
Zasady działania klubów radnych

§ 51. Klub radnych jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, powołanym na czas nie dłuższy niż kadencja Rady 
Gminy w celu wspólnego wyrażania stanowisk w sprawach Gminy. 

§ 52. 1. Powołanie klubu radnych następuje w drodze zgodnego oświadczenia co najmniej trzech radnych, 
w którym wyrażą oni wolę utworzenia klubu radnych, wskażą jego nazwę, jej skrót i skład w chwili powołania. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy 
i opatrywane własnoręcznymi podpisami wszystkich radnych, którzy są zrzeszeni w klubie radnych.

§ 53. Rozwiązanie klubu radnych następuje wskutek:

1) złożenia zgodnego oświadczenia przez wszystkich radnych wchodzących w skład klubu radnych, w którym 
wyrażą oni wolę rozwiązania klubu radnych; oświadczenie to składa się w formie przewidzianej w § 52 ust. 2;

2) zmniejszenia liczebności klubu radnych poniżej trzech radnych;

3) upływu kadencji Rady Gminy.

§ 54. 1. Każdy radny może przynależeć tylko do jednego klubu radnych. 

2. Radny, który nie podpisał się pod oświadczeniem, o którym mowa w § 52 ust 2, przystępuje do klubu 
radnych przez złożenie oświadczenia, w którym wyrazi wolę przystąpienia do wskazanego z nazwy klubu radnych.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, radny składa do Przewodniczącego Rady Gminy, po uprzednim jego 
podpisaniu przez Przewodniczącego Klubu radnych lub innego radnego upoważnionego do działania w imieniu 
Klubu radnych.

§ 55. 1. Radny może w każdym czasie wystąpić z Klubu radnych. 

2. Wystąpienie z Klubu radnych następuje w drodze oświadczenia, w którym radny wyrazi taką wolę.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, radny podpisuje własnoręcznie i składa do Przewodniczącego Rady 
Gminy.

§ 56. 1. Klub radnych działa na zasadzie kolegialności. 

2. Klub radnych wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Klub radnych podejmuje uchwały.

4. Klub radnych reprezentuje na zewnątrz, w tym składa w jego imieniu oświadczenia woli, Przewodniczący 
lub inny radny upoważniony przez Klub w formie uchwały.
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5. Klub radnych przedstawia Przewodniczącemu Rady Gminy, niezwłocznie po jej podjęciu, uchwałę 
o wyborze lub odwołaniu Przewodniczącego, a także uchwałę o upoważnieniu innego radnego do składania 
w imieniu Klubu oświadczeń woli.

6. Klub radnych uchwala swój regulamin, który niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy. 
Regulamin Klubu radnych musi być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ze statutem 
Gminy.

§ 57. 1. Obsługę klubów radnych zapewnia pracownik  Urzędu Gminy wyznaczony do obsługi Rady Gminy. 

2. Klub radnych ma prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń Urzędu Gminy wyznaczonych przez 
Wójta  Gminy, w szczególności w celu odbywania posiedzeń klubu radnych oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi.

3. Klub radnych ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze strony internetowej Urzędu Gminy w celu 
zamieszczania informacji o swoim składzie i swojej działalności.

4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1–3 kluby radnych nie mogą być finansowane                 z budżetu 
Gminy.

§ 58. 1. Przewodniczący Rady Gminy prowadzi rejestr klubów radnych, w którym odzwierciedla się 
powołanie, rozwiązanie i zmiany w składzie klubów radnych działających w Radzie Gminy, a także osoby pełniące 
funkcje ich Przewodniczących, oraz zamieszcza wszystkie składane do niego oświadczenia i uchwały 
w wymienionych sprawach. 

2. Rejestr klubów radnych prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej, a jego treść odzwierciedla się 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział VII.
Komisja rewizyjna

§ 59. Do zadań Komisji rewizyjnej należy: 

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalność i Wójta Gminy, 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej 
budżetu,

c) informacji o stanie mienia Gminy,

d) zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku        
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy;

3) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja może  podjąć czynności kontrolne        w zakresie 
gospodarki finansowej Gminy

§ 60. 1. Komisja rewizyjna lub zespół kontrolny o którym mowa w § 63 ust. 3, w związku                         
z wykonywaną działalnością w jednostce kontrolowanej ma prawo do:

1) wstępu na jej teren

2) żądania od kierownika jednostki kontrolowanej uzyskania informacji  i materiałów :

3) wykonywania kserokopii dokumentów  i innych dowodów:

4) żądania od pracowników wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.

2. Komisja rewizyjna w toku kontroli  może zwrócić się do Wójta  Gminy z wnioskiem o zasięgnięcie opinii 
wyspecjalizowanej instytucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy. Ekspertyza nie może dotyczyć oceny 
merytorycznej działalności Wójta  Gminy.

§ 61. 1. Przewodniczący Komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą. Przepisy 
Rozdziału 5  stosuje się odpowiednio.

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego 
swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
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§ 62. 1 Kierownik jednostki kontrolowalnej zapewnia Komisji rewizyjnej niezbędne warunki techniczno -
organizacyjne  do poradzenia kontroli. 

2. Komisja rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązującego 
w kontrolowanej jednostce porządku pracy.

§ 63. 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach, przy obecności  co najmniej połowy składu komisji. 

2. Opinie i wnioski Komisji rewizyjnej przyjmowane są w głosowania jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji rewizyjnej może 
wyznaczyć zespół kontrolny, składający się z członków Komisji rewizyjnej.

4. Przewodniczący Rady Gminy wydaje członkom Komisji rewizyjnej imienne upoważnienia do prowadzenia 
kontroli, określając zakres i przedmiot kontroli. Upoważnienie podlega okazaniu kierownikowi jednostki 
kontrolowanej.

§ 64. 1 Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół w sposób ścisły i zwięzły 
określający przebieg posiedzenia.

2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, Komisja rewizyjna ( zespół kontrolny) sporządza protokół     
z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej ( zespołu kontrolnego) biorąc udział 
w czynnościach kontrolnych.

3. Protokół z przebiegu kontroli ujmuje fakty służce do oceny jednostki kontrolowanej, w tym  określa:

1) nazwę i adres jednostki:

2) imię i nazwisko kierownika;

3) imiona i nazwiska osób kontrolujących ;

4) przedmiot kontroli;

5) czas trwania kontroli ;

6) ustalenia faktyczne;

7) stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości ;

8) stanowisko komisji rewizyjnej.

4. Do protokołu można załączyć wykorzystane informacje, oświadczenia, materiały, lub inne dowody.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się 
do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dania otrzymania protokołu.  Komisja rewizyjna do uwag 
zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odnieść się na piśmie lub w protokole, 
o którym mowa w ust.1

§ 65. 1. Rezygnacja, odwołanie członka komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego 
nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład komisji zmniejszy się do liczby ,mniejszej niż trzy osoby.

2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek         
o przerwanie prowadzonych czynności , wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu,   
czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji

§ 66. 1. Przewodniczącego Komisji rewizyjnej powołuje Rada Gminy.

2. Komisja rewizyjna wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków na posiedzeniu komisji.

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

2. Plan pracy zawierający:

1) wskazanie jednostki kontrolowanej;

2) zakres kontroli;

3) termin przeprowadzenia kontroli

- stanowi jednocześnie zlecenia dla Komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
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§ 68. W I kwartale roku kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada Gminy zatwierdziła plan pracy 
Komisji rewizyjnej, Przewodniczący komisji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.

§ 69. 1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 64  ust.3  pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez 
Radę Gminy.

2. Przewodniczący Komisji rewizyjnej, najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu 
z przebiegu kontroli na sesji Rady Gminy przekazuje Wójtowi  Gminy i kierownikowi kontrolowanej gminnej 
jednostki  organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 64, dotyczące tej kontroli.

§ 70. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie  30 dni od dnia zatwierdzenia 
stanowiska , o który mowa w § 64 ust. 1, pkt 8  informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej 
stanowiskiem.

Rozdział VIII.
Komisja skarg, wniosków i petycji

§ 71. 1 Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady 
Gminy: 

1) skarg na działalność Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ;

2) wniosków;

3) petycji składanych przez obywateli.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady 
Gminy  ustnie.

§ 72. Jeżeli Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez 
obywateli, Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji  niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego 
Rady Gminy.

§ 73. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół.  

2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające              
w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:

1) wystąpić do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika  gminnej jednostki organizacyjnej                 
z wnioskiem o zajęcie stanowiska;

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia;

3) przeprowadzić czynności kontrolne. Przepisy Rozdziału 7 stosuje się odpowiednio.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego o którym mowa 
w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz 
przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Gminy

§ 74. 1 Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy 
składu komisji.   

2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14 dni od dania wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. Przepisy Rozdziału 
5 stosuje się odpowiednio.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji może odbywać posiedzenia cykliczne np. w stałe dni tygodnia, miesiąca, 
itp. o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Miejsce i terminy odbywania posiedzeń cyklicznych podaj się do 
publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 48.

4. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania 
prze niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 75. 1. Rezygnacja , odwołanie członka komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu 
radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy 
osoby.
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2. W przypadku , gdy klub radnych , który utracił swojego przedstawiciela w Komisji złoży wniosek        
o przerwanie prowadzonych czynności , wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, 
czynności komisji ulegają przerwaniu  do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 76. 1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród  swoich członków, na 
posiedzeniu komisji.

§ 77. Na  pierwszej sesji Rady Gminy w  I kwartale roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji skarg, 
wniosków i petycji składa sprawozdanie z jej działalności.

DZIAŁ III.
Organ wykonawczy Gminy

§ 78. 1. Wójt Gminy realizuje zadania poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

2. Współpraca Wójta Gminy , jego Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika z Radą przejawia się między innymi 
w następujących formach:

1) poprzez uczestnictwo w:

a) sesjach,

b) posiedzeniach Komisji;

2) udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień – słownie lub na piśmie na wniosek radnych –              
w sprawach będących przedmiotem pracy Rady Gminy;

3) informowanie Komisji o stanowisku Wójta oraz o jego pracach podejmowanych w sprawach będących 
przedmiotem działania Komisji.

3. W przypadku przeszkód w osobistej realizacji współpracy, o której mowa w ust. 2, może ona nastąpić przez 
upoważnionego pracownika odpowiednio Urzędu, bądź gminnej jednostki organizacyjnej.

4. Wójt Gminy rozstrzyga samodzielnie sprawy należące do jego kompetencji.

5. Projekty rozstrzygnięć Wójta Gminy  przygotowują: komórki organizacyjne Urzędu Gminy, gminne 
jednostki organizacyjne oraz Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz lub Skarbnik.

§ 79. Wójt Gminy zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno- techniczną, niezbędną do realizacji funkcji 
organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowanie dokumentacji , ekspedycję korespondencji, oraz udostępnienie 
wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy pomieszczeń:

1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady;

2) do odbywania sesji, posiedzeń komisji oraz spotkań radnych z mieszkańcami Gminy;

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

DZIAŁ IV.
Jednostki pomocnicze Gminy

Rozdział I.
Tworzenie, połączenie, podział, znoszenie jednostek pomocniczych

§ 80. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy Rytwiany są sołectwa.

2. Gmina Rytwiany dzieli się na 15 sołectw.:

1) Rytwiany,

2) Grobla ,

3) Tuklęcz,

4) Święcica,

5) Pacanówka,

6) Podborek,

7) Sichów Duży,
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8) Sichów Mały,

9) Sydzyna,

10) Ruda,

11) Niedziałki,

12) Szczeka,

13) Kłoda,

14) Strzegomek,

15) Strzegom.

§ 81. 1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
1/10  mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powołanej jednostki, posiadających 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust.1 może powstać na wyodrębnionej , zamieszkałej przez co 
najmniej 120 mieszkańców, jednorodnej , ze względu na układ urbanistyczny, części Gminy.

3. Elementem obligatoryjnym, poddawanym konsultacjom społecznym zarządzonym w sprawie powołania 
jednostki pomocniczej, jest proponowany obszar Gminy, na którym jednostka pomocnicza ma funkcjonować oraz 
projekt statutu.

4. Zasady określone w ust. 1 -3 stosuje się odpowiednio do łączenia , podziału i znoszenia jednostek 
pomocniczych.

5. Ustalenie i zmiana granic  jednostek pomocniczych dokonywane są w sposób zapewniający zdolność 
wykonywania zadań wynikających z zakresu ich działania.

5. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic jednostek pomocniczych ograniczone są do 
mieszkańców sołectw objętych zmianą.

6. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa Rada w odrębnej uchwale.

Rozdział II.
Zasady udziału Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w pracach Rady Gminy

§ 82. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć             w pracach 
Rady Gminy poprzez osobisty udział w sesjach.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych uczestniczą w pracach Rady Gminy bez 
prawa udziału w głosowaniu.

§ 83. Uprawnienie Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej do udziału     w sesji Rady 
Gminy polega na prawie:

1) wglądu w materiały przygotowane na sesję w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach;

2) zabierania głosu, według porządku ustalonego przez  Przewodniczącego, po udzieleniu  głosu.

§ 84. O terminie, miejscu obrad sesji zawiadamia się Przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych na piśmie na takich samych zasadach jak radnych. 

§ 85. Swoją obecność na sesji  Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych potwierdzają 
na liście obecności.

§ 86. Zasady otrzymywania diet oraz zwrot kosztów podróży Przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych określa odrębna uchwała.

Rozdział III.
Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

§ 87. 1. Jednostki  pomocnicze  nie  tworzą   własnych   budżetów,   lecz   prowadzą   gospodarkę   finansową 
w ramach budżetu Gminy.
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2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu 
Gminy składają wnioski budżetowe. Wnioski przedstawiają zakres        i rodzaj zadań, które jednostka pomocnicza 
chce realizować.

DZIAŁ V.
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy Gminy w ramach wykonywania 

zadań publicznych

§ 88. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie, porządku obrad Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy poddaje 
się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na trzy dni przed sesją lub posiedzeniem 
komisji Rady Gminy, w sposób zwyczajowo przyjęty , w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji 
doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust.1 może ulec skróceniu.

3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu  
miejsca.

4. Informacja, o której mowa w ust.1 zawiera adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz 
i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej na której udostępniany będzie archiwalny zapis 
obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy.

§ 89. 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów 
i notatek z zastrzeżeniem §90.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy;

2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy ;

3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy;

4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy wraz z treścią wniosków i opinii;

5) rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;

6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójt Gminy.

3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy.

§ 90. 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności 
pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.

2. Sporządzanie odpisów i notatek może polegać na wykonaniu lub uzyskaniu kopii. Zasady sporządzania kopii 
ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu koszty.

DZIAŁ VI.
Przepisy końcowe

§ 91. Traci moc Uchwała Nr IV/30/2003  Rady Gminy  z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Woj. Św. z 2003 r. Nr 65, poz.711 z późn. zm.) .
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§ 92. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/257/2018

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 18 października 2018 r.
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