STATUT
GMINY I OWA
(Uchwa a Nr 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w I owej z dnia 30.08.2001r.
ze zmianami: Uchwa a Nr 5/4/I/02 z dnia 26.11.2002r., Nr 51/5/VII/07 z dnia 26.04.2007r.,
Nr 147/5/XV/08 z dnia 29.04.2008r., Nr 113/6/XI/11 z dnia 29.12.2011r.)
Og oszony w Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 88, poz. 641 ze zmianami: z 2002r. Nr 112, poz. 1325, z 2007r. Nr
56, poz. 834, z 2008r. Nr 49, poz. 926, z 2012r. poz. 261)

Dzia I
Przepisy ogólne.
§ 1.
Definicje
Ilekro w Statucie Gminy I owa jest mowa o:
1) "gminie" - nale y przez to rozumie Gmin I owa,
2) "radzie gminy" - nale y przez to rozumie Rad Miejsk w I owej,
3) skre lony
4) "przewodnicz cym rady gminy" - nale y przez to rozumie Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej,
5) "burmistrzu" - nale y przez to rozumie Burmistrz I owej,
6) "skarbniku" - nale y przez to rozumie Skarbnik Gminy I owa,
7) "sekretarzu" - nale y przez to rozumie Sekretarz Gminy I owa,
8) "urz dzie gminy" - nale y przez to rozumie Urz d Miejski w I owej,
9) "ustawie o samorz dzie gminnym" - nale y przez to rozumie ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó n.zm.)
10)"og oszeniu w sposób zwyczajowo przyj ty" - nale y przez to rozumie og oszenie na tablicy og osze
w siedzibie Urz du Miejskiego w I owej.

Dzia II
Ustrój gminy.
§ 2.
Podstawa prawna dzia alno ci gminy
1. Gmina I owa dzia a na podstawie przepisów ustawy o samorz dzie gminnym, przepisów innych
ustaw okre laj cych status samorz du gminnego oraz niniejszego statutu.
2. Zgodnie z przepisami rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 26 wrze nia 1991 r. w sprawie
podzia u lub po czenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas dzia y wspólne organy, oraz
zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib ( Dz. U. Nr 87, poz.397), w gminie dzia aj po czone organy gminy
owa i miasta I owa - siedzib w adz gminy jest miasto I owa.

§ 3.
Obszar dzia ania
1. Gmina I owa stanowi lokaln wspólnot samorz dow tworzon przez mieszka ców gminy
dzia aj
na obszarze 153,05 kilometrów kwadratowych.
2. Obszar dzia ania obejmuje:
1) miasto I owa,
2) miejscowo Borowe,
3) miejscowo Czerna,
4) miejscowo Czy ówek,
5) miejscowo Jankowa aga ska,
6) miejscowo Klików,
7) miejscowo Konin aga ski,
8) miejscowo Kowalice,
9) miejscowo Szczepanów,
10) miejscowo Wilkowisko,
11) miejscowo
aganiec.
3. Granice terytorium gminy okre lone s na szkicu, stanowi cym za cznik nr 1 do statutu.

§4.
Herb gminy
1. Gmina posiada herb ustanowiony przez rad gminy uchwa Nr 111/15/90 z dnia 7 lipca 1990 r. w
sprawie zatwierdzenia herbu Gminy I owa, okre lony w sposób nast puj cy:
"na czerwonym polu bia y pies ze z ot obro , trzyma w prawej podniesionej apie z ot strza grotem
ku górze. W prawym górnym i lewym dolnym rogu tarczy znajduj si dwie z ote sze cio-ramienne
gwiazdy"
2. Wizerunek graficzny herbu zawiera za cznik nr 2 do statutu.

§5.
Zadania gminy
1. Gmina wykonuje zadania okre lone w przepisach prawa normatywnego, a w szczególno ci:
1) zadania w asne,
2) zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej, a tak e z zakresu czynno ci
wykonywanych w zwi zku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych, spisów
powszechnych oraz referendów,
3) zadania wykonywane na podstawie porozumie z administracj rz dow lub porozumie z
jednostkami samorz du terytorialnego z zakresu w ciwo ci powiatu i województwa.
2. W celu realizacji swoich zada , gmina mo e:
1) tworzy gminne jednostki organizacyjne,
2) zawiera umowy z innymi podmiotami,
3) wspó dzia z innymi jednostkami samorz du terytorialnego,
4) uczestniczy w pracach lub by cz onkiem zwi zku mi dzygminnego lub stowarzyszenia jednostek
samorz du terytorialnego w celu wspólnego wykonywania zada publicznych na zasadach
okre lonych w odr bnych przepisach prawa.

§6.
Organy gminy
1. Organami gminy s :
1) rada gminy,
2) burmistrz.
2. Rada gminy jest w adz stanowi , sk adaj
si z radnych wybranych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z pó niejszymi zmianami).
3. Burmistrz jest organem wykonawczym, wybieranym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 2002
r. o bezpo rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z pó niejszymi
zmianami).

§7.
Rada gminy
1. Rada gminy obraduje na sesjach, które prowadzi przewodnicz cy rady gminy lub na zasadach
okre lonych w art. 19 ust.2 ustawy o samorz dzie gminnym - jeden z wiceprzewodnicz cych rady gminy,
la. Rada gminy wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodnicz cych rady gminy.
Funkcje wiceprzewodnicz cych rady gminy s równorz dne.
2. Wybór oraz odwo ania przewodnicz cego rady gminy oraz wiceprzewodnicz cego rady gminy
dokonuje rada gminy na zasadach okre lonych w ustawie o samorz dzie gminnym.
3. Wybór przewodnicz cego oraz wiceprzewodnicz cych rady gminy nowej kadencji dokonuje si
na pierwszej sesji rady gminy spo ród radnych, z dowolnej liczby kandydatów zg oszonych przez radnych
na sesji. Kandydat na stanowisko przewodnicz cego lub wiceprzewodnicz cych mo e odmówi
kandydowania na to stanowisko. G osowanie przeprowadza si oddzielnie na ka de stanowisko.
4. W pracach rady gminy uczestnicz komisje sta e i dora ne, których sk ady osobowe okre lone s
w drodze odr bnej uchwa y rady gminy.
5. W ramach dzia alno ci rady gminy, powo ywane s nast puj ce komisje sta e rady gminy:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Bud etu,
3) Komisja do Spraw Publicznych,

4) skre lony
6. Komisje dora ne rady gminy powo ywane s w drodze odr bnej uchwa y na czas oznaczony.

§8.
skre lony
§9.
Burmistrz i zast pca burmistrza
1. skre lony
2. Do kompetencji burmistrza nale y wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
3. Burmistrz wykonuje swoj funkcj etatowo.
3a. Burmistrz, w drodze zarz dzenia, powo uje swojego zast pc .
4. Zast pca burmistrza wykonuje swoj funkcj etatowo.

§10.
Jednostki i zak ady bud etowe
1. W ramach struktury organizacyjnej gminy funkcjonuj nast puj ce jednostki organizacyjne:
1) Urz d Miejski w I owej,
2) Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej,
3) O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej,
4) Gminne Centrum Kultury i Sportu w I owej,
5) Przedszkole Miejskie w I owej,
6) Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej,
7) Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej,
8) skre lony,
9) Szko a Podstawowa w Szczepanowie,
10) Gminny Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Szkó w I owej,
11) Miejska Biblioteka Publiczna w I owej.
2. Organizacj wewn trzn oraz zasady funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych
okre laj ich statuty lub regulaminy.

§11.
Jednostki pomocnicze
W gminie I owa dzia aj nast puj ce jednostki pomocnicze:
1) So ectwo Borowe,
2) So ectwo Czerna,
3) So ectwo Czy ówek,
4) So ectwo Jankowa aga ska,
5) So ectwo Klików,
6) So ectwo Konin aga ski,
7) So ectwo Kowalice,
8) So ectwo Szczepanów,
9) So ectwo Wilkowisko,
10) So ectwo aganiec.

Dzia III
Organizacja wewn trzna oraz tryb pracy organów gminy
Rozdzia 1
Organizacja wewn trzna i tryb pracy rady gminy
§12.
Zadania i uprawnienia rady gminy
1. Rada gminy wykonuje zadania b
art. 18 ustawy o samorz dzie gminnym.

ce w jej w

ciwo ci, a w szczególno ci zadania okre lone w

2. Rada gminy:
1) stanowi o wszystkich sprawach b cych w zakresie dzia ania gminy,
2) na podstawie upowa nie ustawowych, posiada uprawnienia do stanowienia aktów
prawa
miejscowego obowi zuj cego na obszarze gminy,
3) za po rednictwem komisji rewizyjnej, kontroluje dzia alno burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
4) stanowi o kierunkach dzia burmistrza,
5) stanowi oraz wykonuje inne czynno ci i zadania, nie wymienione w punktach 1 do 4, które wynikaj z
przepisów prawa normatywnego.
3. Rada gminy nie mo e upowa ni ani zrzec si swoich uprawnie i kompetencji na rzecz innego
organu, o ile przepis o randze ustawy nie stanowi inaczej.

§13.
Zwo anie sesji
1. Rada gminy obraduje na sesjach zwyczajnych.
2. Sesje zwyczajne mog by zwo ane:
1) w trybie zwyk ym,
2) w trybie pilnym,
3) okazjonalnie- sesje uroczyste, po wi cone okre lonemu wydarzeniu lub z okazji wi ta.
3. Zwo anie sesji w trybie zwyk ym oznacza, e zawiadomienia o sesji otrzymuj radni oraz
przewodnicz cy organów wykonawczych jednostek pomocniczych co najmniej na 7 dni przed terminem
pierwszego posiedzenia.
4. Zwo anie sesji w trybie pilnym oznacza, e termin, o którym mowa w ust. 3, jest krótszy ni 7 dni.
5. Sesje okazjonalne lub uroczyste zwo ywane s z okazji wyst pienia wydarze , których charakter
nasuwa konieczno zwo ania sesji - w takim wypadku do zawiadomienia o sesji nie musi by za czany
porz dek obrad.
6. Sesja rady gminy mo e sk ada si z jednego lub kilku posiedze z wyj tkiem sesji, o której
mowa w ust. 5, która zawsze sk ada si z jednego posiedzenia.
7. Sesja odbywa si w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednak e na wniosek przewodnicz cego
obrad lub co najmniej trzech radnych, rada gminy mo e postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie tej samej sesji, w szczególno ci ze wzgl du na niemo no
rozpatrzenia na jednym posiedzeniu ca ci spraw porz dku obrad, potrzeb dostarczenia dodatkowych
materia ów, du liczb dyskutantów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo liwiaj ce radzie gminy
ciwe obradowanie b
rozstrzyganie spraw.

§14.
Zawiadomienie o sesji
1. O sesji rady gminy zawiadamia pisemnie przewodnicz cy rady gminy, lub na zasadach
okre lonych w ustawie o samorz dzie gminnym - jeden z wiceprzewodnicz cych.
2. Zawiadomienie powinno wskazywa w szczególno ci:
1) miejsce, dzie i godzin pierwszego posiedzenia sesji,
2) proponowany porz dek obrad,
3) projekty uchwa .
3. Tre zawiadomienia o sesji powinna by og oszona w sposób zwyczajowo przyj ty co najmniej
na 3 dni przed planowanym terminem sesji.
4. Szczegó ow list zaproszonych go ci na sesji ustala ka dorazowo przewodnicz cy rady gminy.
5. Zawiadomienie o sesji dostarcza si równie burmistrzowi i jego zast pcy, z zachowaniem
terminów o których mowa w par. 13 ust. 3 i 4.

§15.
Porz dek obrad
1. Porz dek obrad opracowuje przewodnicz cy rady gminy, lub na zasadach okre lonych w ustawie o
samorz dzie gminnym - jeden z wiceprzewodnicz cych.
2. Porz dek obrad powinien sk ada si z cz ci po wi conych sprawom regulaminowym i obradom.
3. Cz
regulaminowa powinna zawiera co najmniej punkty dotycz ce otwarcia i zamkni cia sesji,
stwierdzenia prawomocno ci obrad, zg oszenia uwag i poprawek do porz dku obrad, zatwierdzenia

porz dku obrad, przyj cia protoko u z poprzedniej sesji oraz ustalenie przypuszczalnego terminu kolejnej
sesji.
4. Cz
po wi cona obradom powinna zawiera w szczególno ci:
1) przedstawienie sprawozda z dzia
w okresie mi dzy sesjami przez burmistrza (lub zast pc
burmistrza) oraz przewodnicz cych komisji sta ych i dora nych (lub wyznaczonego innego cz onka
komisji) z prac tych komisji,
2) zg aszanie interpelacji i wniosków oraz udzielenie na nie odpowiedzi,
3) wyszczególnienie uchwa , które zostan przedstawione pod obrady oraz osoby je referuj ce.
5. Zmiana porz dku obrad mo e nast pi jedynie w sposób okre lony w ustawie o samorz dzie
gminnym.

§16.
Prace rady gminy
1. Pracami rady gminy s obrady na sesjach oraz posiedzenia komisji sta ych i dora nych rady
gminy.
2. W celu wzi cia udzia u w pracach organów gminy, radnemu przys uguje na podstawie art. 25 ust.
3 ustawy o samorz dzie gminnym zwolnienie od pracy zawodowej. Podstaw do zwolnienia u pracodawcy
jest imienne zawiadomienie lub zaproszenie, zawieraj ce termin i charakter pracy, któr radny ma
wykona .
3. Radny jest obowi zany bra udzia w pracach rady.

§17.
Obrady
1. Sesj rady gminy prowadzi oraz organizuje jej prac przewodnicz cy obrad w osobie
przewodnicz cego rady gminy.
2. Na zasadach okre lonych w ustawie o samorz dzie gminnym - obowi zki przewodnicz cego rady
gminy mo e pe ni jeden z wiceprzewodnicz cych.
3. W lokalu, gdzie odbywaj si prace rady gminy, nale y zapewni oddzielnie miejsca dla radnych i
burmistrza oraz oddzielne miejsca dla zaproszonych go ci i publiczno ci..
4. W obradach sesji rady gminy mog uczestniczy :
1) burmistrz i jego zast pca,
1a) sekretarz gminy,
2) skarbnik gminy,
3) pracownicy samorz dowi gminy wyznaczeni przez burmistrza do referowania spraw i udzielania
wyja nie ,
4) przedstawiciele podmiotów, których dotycz sprawy stanowi ce przedmiot obrad rady gminy,
5) dyrektorzy (kierownicy) gminnych jednostek organizacyjnych,
6) przewodnicz cy organów wykonawczych jednostek pomocniczych (so tysi),
7) zaproszeni go cie,
8) publiczno ,
9) radca prawny urz du gminy.
5. Radny stwierdza swoj obecno na sesji poprzez z enie w asnor cznego podpisu na li cie
obecno ci, stanowi cej nast pnie za cznik do protoko u z sesji. W razie niemo no ci uczestnictwa w sesji,
radny powinien nie pó niej ni w przeddzie terminu sesji zg osi swoj przewidywan nieobecno u
przewodnicz cego rady gminy.
6. Przed otwarciem sesji, przewodnicz cy obrad stwierdza na podstawie listy obecno ci
prawomocno obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczaj c nowy (przewidywany)
termin posiedzenia. W protokole odnotowuje si przyczyny, dla których posiedzenie nie odby o si .
7. Otwarcie sesji nast puje po wypowiedzeniu przez przewodnicz cego obrad formu y:
"Otwieram sesj Rady Miejskiej w I owej".
8. Po otwarciu sesji, przewodnicz cy obrad przedstawia porz dek obrad.
9. Przewodnicz cy obrad udziela g osu wed ug kolejno ci zg osze , a w uzasadnionych przypadkach
mo e udzieli g osu poza kolejno ci w szczególno ci w sprawach:
1) stwierdzenia quorum,
2) zako czenia dyskusji,
3) zamkni cia listy mówców,

4) ograniczenia czasu wyst pie dyskutantów,
5) przeliczenia g osów.
10. Radny obecny na sesji mo e zg asza podczas obrad sesji rady gminy:
1) wnioski formalne w sprawie zmiany procedury obrad lub wnioski zmierzaj ce do jej usprawnienia;
wniosek formalny zg oszony przez radnego o charakterze proceduralnym rozpatruje przewodnicz cy
obrad
2) inne wnioski dotycz ce rozpatrywanych spraw; wnioski te podlegaj rozpatrzeniu przez rad gminy w
formie g osowania.
11. Przewodnicz cy obrad mo e udziela g osu osobom spoza rady gminy, po uprzednim zg oszeniu
si ich do zabrania g osu, z wyj tkiem osób o których mowa w ust.4 pkt 8.
12. Po wyczerpaniu porz dku obrad, przewodnicz cy obrad ko czy sesj wypowiadaj c formu :
"Zamykam sesj Rady Miejskiej w I owej". Czas od otwarcia sesji do jej zako czenia uznaje si za czas
trwania sesji i zapisuje w protokole z sesji.

§18.
Przebieg obrad sesji
1. Warunki organizacyjne niezb dne dla prawid owej pracy rady gminy na sesji, dotycz ce zw aszcza
miejsca obrad oraz bezpiecze stwa radnych i innych uczestników sesji, a tak e porz dku po jej
zako czeniu, zapewnia przewodnicz cy rady gminy.
2. Do wszystkich osób pozostaj cych w miejscu obrad sesji w czasie jej trwania i po jej zako czeniu
maj zastosowanie ogólne przepisy porz dkowe w ciwe dlatego miejsca.
3. Przewodnicz cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz dku obrad, w tym
zw aszcza w odniesieniu do wyst pie radnych oraz innych osób uczestnicz cych w sesji.
4. Przewodnicz cy obrad mo e czyni radnym uwagi dotycz ce tematu, formy i czasu trwania
wyst pienia na sesji.
5. W przypadku stwierdzenia, e w wyst pieniu swoim radny wyra nie odbiega od przedmiotu obrad
lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodnicz cy obrad mo e przywo radnego "do
rzeczy", a po bezskutecznym dwukrotnym przywo aniu odebra mu g os w dyskusji.
6. Je eli tre lub sposób wyst pienia, albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zak ócaj
porz dek obrad, b
uchybiaj powadze sesji - przewodnicz cy obrad przywo uje radnego "do porz dku",
a gdy przywo anie to nie odnosi skutku, mo e odebra mu g os w dyskusji.
7. Postanowienia ust. 4, 5 i 6 stosuje si odpowiednio do osób spoza rady, obecnych na sesji.
8. Przewodnicz cy obrad mo e nakaza opuszczenie sali obrad sesji przez osoby spoza rady gminy,
które swoim zachowaniem lub wyst pieniami zak ócaj porz dek obrad, b
naruszaj powag sesji.

§19.
Protoko owanie obrad sesji
1. Protoko owanie posiedze sesji prowadzi wyznaczony pracownik urz du gminy pod nadzorem
przewodnicz cego obrad.
2. Protokó z sesji po sporz dzeniu w formie pisemnej wyk ada si do wgl du w biurze rady gminy
oraz na ka dej nast pnej sesji. W przypadku zastrze
radni powinni zg asza do przewodnicz cego rady
poprawki i uzupe nienia do protoko u, o których uwzgl dnieniu podejmuje decyzj rada gminy.
3. Ka da strona protoko u powinna by zatwierdzona przez osob prowadz
obrady sesji i
oparafowana; na ostatniej stronie protoko u umieszcza si adnotacj , kto sporz dzi protokó .
4. Protokó z sesji podlega zatwierdzeniu przez rad gminy podczas zwo anej nast pnej sesji rady
gminy.
5. Przed przyst pieniem do g osowania nad zatwierdzeniem protoko u z poprzedniej sesji,
przewodnicz cy obrad jest obowi zany spyta si radnych, czy s zastrze enia do jego zapisów, a radny
maj cy zastrze enia do tre ci protoko u jest obowi zany zg osi je do przewodnicz cego obrad.
6. O ile wyst pi wnioski o zmian zapisów w protokole dotycz ce b dnych lub niejasnych zapisów,
poprawki do protoko u podlegaj odr bnie zatwierdzeniu przez rad gminy w drodze przeg osowania.
7. Protokó zostaje podpisany przez przewodnicz cego rady gminy po jego zatwierdzeniu przez rad
gminy.
8. Protokó z ostatniej sesji danej kadencji rady gminy nie podlega zatwierdzeniu przez radnych
nowej kadencji - w takim przypadku protokó podpisuje jedynie przewodnicz cy rady gminy poprzedniej
kadencji.

9. Protoko y sesji numeruje si oraz przechowuje wed ug zasad okre lonych w przepisach
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
organów gmin i zwi zków mi dzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).
10. Po sporz dzeniu protoko u sesji rady gminy, jego odpis winien by bezzw ocznie
przekazany burmistrzowi.
11. Zasady protoko owania sesji okre la rada gminy w drodze odr bnej uchwa y.

§20.
Interpelacje i wnioski radnych
1. W porz dku obrad ka dej sesji przewiduje si zg aszanie interpelacji i wniosków radnych;
adresatem interpelacji mo e by burmistrz, przewodnicz cy rady gminy lub przewodnicz cy odpowiedniej
komisji.
2. Ka dy radny podczas obrad sesji ma prawo zwraca si z daniem wyja nie we wszystkich
wa nych sprawach, które dotycz gminy.
3. O ile jest to mo liwe, pod koniec obrad sesji odpowiedzi na interpelacje, ustosunkowanie si do
zg oszonych wniosków oraz wyja nienia udzielaj adresaci zapyta .
4. W przypadku niemo liwo ci odpowiedzi podczas obrad sesji, wyja nienie winno by udzielone
pisemnie w terminie dwutygodniowym - w tym samym terminie udzielana jest odpowied na pisemn
interpelacj radnego. Radny mo e da aby odpowied by a mu udzielona podczas nast pnej sesji rady
gminy.
5. Radny w okresie mi dzysesyjnym mo e tak e kierowa pisemne interpelacje i wnioski. W takim
przypadku stosuje si odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 4.

§21.
Projekty uchwal
1. Z inicjatyw podj cia uchwa y rada gminy mo e wyst pi komisja rady, co najmniej pi ciu
radnych rady gminy lub burmistrz.
2. Niezb dn pomoc przy opracowywaniu projektów uchwa zapewnia radca prawny i referat
organizacyjny urz du gminy.
3. Projekt uchwa y powinien by zaopiniowany przez radc prawnego.
4. Uchwa y opracowuje si wg zasad okre lonych w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej " (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
5. Przewodnicz cy rady gminy ustala z burmistrzem osoby do referowania uchwa .

§ 22.
Rozstrzygni cia
1. Rozstrzygni cia rady gminy, jako organu kolegialnego, zapadaj w g osowaniu na zasadach i w
trybie okre lonym w ustawie o samorz dzie gminnym.
2. Wyniki g osowania og asza bezzw ocznie przewodnicz cy obrad sesji, a w przypadku g osowania
tajnego, przewodnicz cy komisji skrutacyjnej.
3. Ka da uchwa a posiada swój odr bny numer, który sk ada si z nast puj cych elementów
oddzielonych od siebie znakiem "/":
1) numer kolejny uchwa y (cyframi arabskimi) - nowa numeracja kolejnych uchwa zaczyna si z
pocz tkiem nowej kadencji rady gminy,
2) numer kolejnej kadencji rady gminy (cyframi arabskimi) przyjmuj c jako pierwsz , kadencj rady
gminy wybran po raz pierwszy wed ug przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacji
wyborczej do rad gmin,
3) numer kolejnej sesji rady gminy (cyframi rzymskimi),
4) dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego (cyframi arabskimi).
4. Uchwa y rady gminy, b ce aktami prawa miejscowego, og asza si zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 190 poz. 1606 z pó niejszymi zmianami).
5. Uchwa y rady gminy nie b ce aktami prawa miejscowego og asza si w sposób zwyczajowo
przyj ty.

§ 23.
Zasady g osowania
1. Uchwa y rady gminy zapadaj w g osowaniu tajnym tylko w przypadkach wskazanych w
przepisach o randze ustawy.
2. Zwyk a wi kszo g osów oznacza liczb g osów wa nie oddanych "za" wy sz od liczby g osów
"przeciw".
3. Bezwzgl dna wi kszo g osów oznacza co najmniej o jeden g os wi cej od sumy pozosta ych
wa nie oddanych g osów, to znaczy przeciw i wstrzymuj cych si .
4. Bezwzgl dna wi kszo ustawowego sk adu rady gminy oznacza liczb ca kowit g osów
oddanych za wnioskiem, przewy szaj
po ow ustawowego sk adu rady, a zarazem tej po owie
najbli sz .
5. W przypadku g osowania nad wi cej ni dwoma kandydatami, gdy w g osowaniu aden z
kandydatów nie uzyska wymaganej wi kszo ci, przeprowadza si drugie g osowanie nad kandydatami,
którzy w pierwszym g osowaniu uzyskali dwa najlepsze wyniki.
6. Je eli jest kilka wniosków w tej samej sprawie, o kolejno ci g osowania nad zg oszonymi
wnioskami decyduje przewodnicz cy obrad.
7. O ile g osowanie dotyczy interesu prawnego radnego, radny ten przed rozpocz ciem g osowania
zg asza do przewodnicz cego obrad fakt nie brania udzia u w g osowaniu.

§ 24.
Tryb przeprowadzania g osowania jawnego
1. G osowanie jawne przeprowadza przewodnicz cy obrad przy pomocy wiceprzewodnicz cych.
2. W g osowaniu jawnym, radni g osuj przez wyra ne i widoczne podniesienie r ki do czasu
podania przez przewodnicz cego obrad policzonej liczby g osów. W uzasadnionych przypadkach
osowanie jawne mo e odbywa si za pomoc imiennych kart do g osowania.
3. W przypadkach g osowania przez podniesienie r ki, za g osy wa ne uznaje si wyra ne
opowiedzenie si radnego "za" g osowanym rozstrzygni ciem, "przeciw" lub "wstrzymuje si ".
4. Za g os niewa ny uznaje si nie opowiedzenie radnego w aden sposób okre lony w ust.
Niedopuszczalne jest wskazywanie przez radnego sposobu opowiedzenia si w g osowaniu jawnym przez
niejednoznaczne podniesienie r ki oraz poprzez o wiadczenie ustne w trakcie lub po przeprowadzeniu
osowania.
5. W przypadku gdy suma g osów wa nie oddanych w g osowaniu b dzie wy sza od liczby
uprawnionych do g osowania, przewodnicz cy obrad zarz dza powtórne g osowanie w danej sprawie, przy
czym podczas powtórnego g osowania przewodnicz cy obrad og asza nazwiska radnych g osuj cych "za",
"przeciw" i "wstrzymuj cych si ".
6. W celu u atwienia procedury g osowania jawnego, g osowanie mo e by przeprowadzone na
imiennych kartach do g osowania, oznaczonych imieniem i nazwiskiem radnego. Zasady g osowania
jawnego na kartach og asza przed g osowaniem przewodnicz cy obrad, a po jego zako czeniu odczytuje,
jak ka dy z radnych g osowa , a nast pnie og asza wynik tak przeprowadzonego g osowania.
7. G osowanie jawne na kartach do g osowania nale y stosowa , gdy rozstrzygni cie podlegaj ce
osowaniu polega na wyborze jednej z trzech lub wi cej mo liwo ci (np. wybór jednego z trzech
kandydatów).
8. Wszystkie dopiski na karcie do g osowania jawnego nie maj wp ywu na wa no g osu,
natomiast karty do g osowania ca kowicie przedarte nie bierze si pod uwag przy ustalaniu wyników
osowania.

§ 25.
Tryb przeprowadzania g osowania tajnego
1. osowanie tajne przeprowadza powo ana na sesji spo ród radnych komisja skrutacyjna sk adaj ca
si z trzech radnych - przewodnicz cego komisji, sekretarza i cz onka.
2. Przewodnicz cego i sekretarza komisji wybiera komisja spo ród siebie.
3. W g osowaniu tajnym radni g osuj na kartach do g osowania wed ug wzoru ustalonego przez
przewodnicz cego obrad.
4. W przypadku g osowania tajnego:
1) za g os wa ny uznaje si taki g os, na którym postawiono w kratkach obok alternatywnych

rozstrzygni lub kandydatów znak "X" w ilo ci nie przewy szaj cej liczb dopuszczalnych rozwi za
lub wybieranych osób,
2) za g os niewa ny uznaje si g os, na którym w kratkach obok alternatywnych rozstrzygni lub
kandydatów postawiono znak "X" w ilo ci wi kszej od liczby dopuszczalnych rozwi za lub liczby
wybieranych osób, lub gdy na karcie do g osowania nie postawiono adnego znaku "X".
5. Wszystkie dopiski na karcie do g osowania tajnego nie maj wp ywu na wa no g osu, natomiast
kart do g osowania ca kowicie przedartych nie bierze si pod uwag przy ustalaniu wyników g osowania.
6. Po g osowaniu i obliczeniu g osów komisja skrutacyjna sporz dza protokó z g osowania tajnego,
który zawiera w szczególno ci:
1) dat przeprowadzonego g osowania oraz w jakiej sprawie,
2) sk ad komisji skrutacyjnej,
3) ile radnych bra o udzia w g osowaniu (wydano kart do g osowania),
4) ilo oddanych g osów wa nych,
5) ilo oddanych g osów niewa nych,
6) ilo g osów "za" ka dym alternatywnym rozstrzygni ciem lub kandydatem,
7) stwierdzenie, które z alternatywnych rozstrzygni lub który z kandydatów otrzyma
najwi ksz liczb g osów,
8) informacj o sposobie zabezpieczenia kart do g osowania,
9) podpisy cz onków komisji skrutacyjnej.
7. Po sporz dzeniu protoko u, przewodnicz cy komisji skrutacyjnej niezw ocznie podaje do
wiadomo ci radnych wynik g osowania oraz przekazuje przewodnicz cemu obrad sesji protokó cznie z
zabezpieczonymi kartami do g osowania.
8. Podj cie uchwa y w wyniku przeprowadzenia g osowania tajnego nast puje poprzez aklamacj .

§ 26.
Komisje rady
1. W celu efektywnego wykonywania swoich prac, rada gminy powo uje w drodze odr bnych uchwa
sta e i dora ne komisje rady gminy, ustalaj c ich liczebno , sk ady osobowe (w tym przewodnicz cego
komisji) oraz przedmiot dzia ania.
2. Komisja rady gminy, z wyj tkiem komisji rewizyjnej, nie mo e liczy wi cej ni 5 osób. Ka dy z
radnych mo e by cz onkiem co najwy ej dwóch komisji sta ych rady - ograniczenie to nie dotyczy komisji
dora nych rady gminy.
3. Zast pc przewodnicz cego komisji rady gminy oraz jej sekretarza komisja wybiera samodzielnie
spo ród siebie na pierwszym posiedzeniu.
4. Ka da komisja dzia a samodzielnie i na w asn odpowiedzialno .
5. Komisje wykonuj swoje obowi zki na posiedzeniach zwo anych przez przewodnicz cego lub
wiceprzewodnicz cego komisji. Posiedzenia komisji odbywaj si w miar potrzeb.
6. Posiedzenia komisji s jawne, a termin i miejsce posiedzenia podaje si do publicznej wiadomo ci
w sposób zwyczajowo przyj ty.
7. Rozstrzygni cia komisji, jako cia a kolegialnego, nast puj w g osowaniu jawnym zwyk
wi kszo ci g osów w obecno ci co najmniej po owy sk adu osobowego komisji.
8. Wnioski i opinie komisji odnotowywane s w protokole z posiedzenia.
9. W przypadku uczestnictwa w komisji radnych, nie b cych jej cz onkami, informacj o tym oraz
o zg aszanych przez nich wnioskach zamieszcza si w protokole z posiedzenia komisji.
10. Zasady protoko owania posiedze komisji okre la rada gminy w drodze odr bnej uchwa y.

§ 27.
Korespondencja rady gminy
1. Korespondencja adresowana do rady gminy lub jej przewodnicz cego przekazywana jest do
przewodnicz cego rady gminy.
2. Przewodnicz cy rady gminy:
1) rozpatruje korespondencj we w asnym zakresie, o ile tre korespondencji dotyczy funkcjonowania
lub wewn trznej organizacji rady gminy,
2) przekazuje spraw zawart w korespondencji komisji rewizyjnej w celu zaj cia stanowiska, o ile
korespondencja dotyczy skargi na dzia alno burmistrza jednostek organizacyjnych gminy lub
jednostek pomocniczych gminy,

3) przekazuje korespondencj wed ug kompetencji innemu organowi, na zasadzie art. 65 kpa, o ile rada
gminy nie jest w ciwa do za atwienia sprawy zawartej w korespondencji.
4) w przypadkach innych ni wymienione w pkt. 1 - 3, o sposobie za atwienia spraw zawartych w
korespondencji decyduje przewodnicz cy rady gminy.
3. Przy wysy aniu korespondencji przez rad gminy, stosuje si blankiety korespondencyjne i
piecz cie okre lone wed ug zasad zawartych w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi zków mi dzygminnych (Dz. U. Nr 112,
poz. 1319).

Rozdzia 2
Organ wykonawczy gminy
§ 28.
1. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.
2. Organ wykonawczy wykonuje uchwa y rady gminy oraz inne zadania na one na ten organ w
drodze przepisów prawa normatywnego, kieruje bie cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j na
zewn trz.
3. Zarz dzenia organu wykonawczego numeruje si kolejno numerami arabskimi i dwoma ostatnimi
cyframi roku oddzielonymi znakiem "/", poczynaj c od numeru jeden z pocz tkiem ka dej kolejnej nowej
kadencji rady gminy.
4. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urz du gminy, którego organizacj i
funkcjonowanie okre la odr bny regulamin nadany w drodze zarz dzenia.

§29. skre lony
§30. skre lony
§31. skre lony
§32. skre lony
Dzia IV
Zasady i tryb dzia ania komisji rewizyjnej
§33.
Zasady dzia ania komisji rewizyjnej
1. Komisja rewizyjna podejmuje czynno ci kontrolne wobec burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy na wniosek rady gminy lub z w asnej inicjatywy.
2. Komisja rewizyjna wykonuje swoje prace poprzez organizowanie posiedze . Posiedzenia komisji
rewizyjnej mog by organizowane w siedzibie lub na terenie kontrolowanej jednostki.
3. Komisja rewizyjna mo e zwo ywa swoje posiedzenia tak e w innych sprawach, nie zwi zanych
z czynno ciami kontrolnymi.
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej s protoko owane - w przypadku wykonywania na posiedzeniu
czynno ci kontrolnych, w protokole zamieszcza si zapisy dotycz ce zakresu przeprowadzanej kontroli oraz
wnioski komisji.
5. Komisja rewizyjna przekazuje protokó z przeprowadzonych kontroli niezw ocznie
przewodnicz cemu rady gminy.

§34.
Tryb dzia ania komisji rewizyjnej
1. Czynno ci kontrolne przeprowadzane s przez komisj rewizyjn przez co najmniej po ow sk adu
osobowego komisji, w tym przewodnicz cy komisji lub jego zast pca.
2. Czynno ci kontrolne komisji rewizyjnej w sk adzie innym, ni okre lonym w ust. 1, s niewa ne.
3. Czynno ci kontrolne mog by przeprowadzone po wcze niejszym powiadomieniu i w obecno ci
osób odpowiedzialnych (lub je zast puj cych) za kontrolowany dzia (jednostk organizacyjn ).
4. W celu wykonania czynno ci kontrolnych, komisja rewizyjna ma prawo:
1) da okazania stosownych sprawozda ,
2) da z enia wyja nie ,

3) da okazania dokumentów, za wyj tkiem dokumentów które stanowi informacj niejawn lub
których udost pnianie jest obj te ochron danych osobowych.
5. W zakresie prac komisji rewizyjnej nie zwi zanych z czynno ciami kontrolnymi, stosuje si
odpowiednio przepisy dotycz ce komisji rady powo anych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorz dzie
gminnym.

Dzia V
Zasady dost pu i korzystania z dokumentów organów gminy
§ 35.
1. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o dzia alno ci organów gminy, chyba e ograniczenia
jawno ci wynikaj z przepisów ustaw.
2. Obywatel posiada prawo przegl dania w obecno ci uprawnionego pracownika dokumentów
organów gminy i komisji rady gminy, dotycz cych wykonania zada publicznych (w tym protoko ów z ich
posiedze ) oraz sporz dzania z nich w asnor cznych notatek i odpisów.
3. Udost pnienie dokumentów, o których mowa w ust. 2, nast puje w siedzibie i w godzinach pracy
urz du gminy.

Dzia VI
Zasady tworzenia i dzia ania klubów radnych
§36.
Tworzenie klubu radnych
1. Klub radnych mo e tworzy co najmniej trzech radnych.
2. Utworzenie klubu radnych nast puje z chwil z enia na r ce przewodnicz cego rady gminy
pisemnego o wiadczenia o woli za enia klubu, które zawiera:
1) nazw klubu radnych,
2) imiona i nazwiska radnych przyst puj cych do klubu oraz ich w asnor czne podpisy.
3. Klub radnych wy ania ze swojego grona prezesa klubu, o czym informuje przewodnicz cego rady
gminy.
4. Uzupe nienie sk adu klubu radnych nast puje na wniosek prezesa klubu z ony na r ce
przewodnicz cego rady gminy. Wniosek powinien zawiera w asnor czny podpis oraz o wiadczenie
nowego kandydata o ch ci przyst pienia do klubu radnych.
5. Wycofanie si radnego z uczestnictwa w klubie radnych nast puje po z eniu przez niego
asnor cznie podpisanego o wiadczenia na r ce przewodnicz cego rady gminy o rezygnacji z cz onkostwa
w klubie.
6. Radny mo e by cz onkiem tylko jednego klubu radnych.
7. Klub radnych ulega rozwi zaniu w przypadku:
1) up ywu kadencji rady gminy,
2) z enia o wiadczenia na r ce przewodnicz cego rady i podpisanego przez wi kszo jego cz onków,
w tym prezesa klubu, o rozwi zaniu klubu radnych,
3) pozostaniu w klubie radnych mniej ni trzech cz onków.

§37.
Tryb pracy klubu radnych
1. Za czas pracy w klubie, radnym nie przys uguj diety ani zwrot kosztów podró y.
2. Je eli przedmiotem zebrania klubu radnych jest lepsze utrzymanie wi zi z mieszka cami i ich
organizacjami oraz przyjmowanie zg osze postulatów skierowanych do organów gminy w sprawach
publicznych, burmistrz zapewnia klubowi nieodp atnie pomieszczenie na zorganizowanie takiego zebrania
pod warunkiem, e zebranie b dzie odbywa si w godzinach pracy urz du gminy.
3. Kluby radnych nie mog wchodzi w prawa i obowi zki organów gminy ani komisji rady gminy.

Dzia VII
skre lony
Dzia VIII
Jednostki pomocnicze

Zasady tworzenia,

Rozdzia 1
czenia, podzia u oraz znoszenia jednostki pomocniczej

§39.
Przepisy ogólne dotycz ce tworzenia, czenia, podzia u i znoszenia jednostki pomocniczej
1. O utworzeniu, czeniu, podziale i znoszeniu jednostki pomocniczej decyduje rada gminy z w asnej
inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszka ców, którzy w dniu wp yni cia wniosku posiadali
prawo wyboru, na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z pó niejszymi
zmianami).
2. Wniosek mieszka ców o utworzenie, czenie, lub podzia jednostki pomocniczej powinien
zawiera :
1) propozycj nazwy jednostki pomocniczej,
2) okre lenie obszaru jednostki pomocniczej z za czonym szkicem sytuacyjnym,
3) ilo mieszka ców zamieszkuj cych obszar, o którym mowa w pkt 2,
4) wykaz wnioskodawców zawieraj cy imi nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL,
5) asnor czne podpisy wnioskodawców.
3. Zniesienie jednostki pomocniczej nast puje na wniosek mieszka ców, zawieraj cy dane okre lone
w ust. 2 pkt 4 i 5, lub w przypadku:
1) braku kandydatów do pe nienia funkcji przewodnicz cego jednostki pomocniczej lub niemo no ci
wyboru przewodnicz cego,
2) ra cego niedbalstwa w gospodarowaniu mieniem b cym w dyspozycji jednostki pomocniczej
3) zmiany granic gminy, w konsekwencji czego obszar jednostki pomocniczej b dzie znajdowa si poza
terytorium gminy,
4) innych przyczyn, uznanych przez rad gminy jako wa nych dla prawid owego funkcjonowania gminy
4. Obszar jednostki pomocniczej powinien mie ci si w granicach dzia ek zabudowanych
budynkami mieszkalnymi, domostwami i budynkami gospodarczymi.
5. Rada gminy na w asny wniosek lub wniosek zainteresowanych mieszka ców mo e zmienia
obszar dzia ania jednostki pomocniczej poprzez w czenie do jednostki pomocniczej obszarów, nie
nale cych dotychczasowo do adnej istniej cej jednostki pomocniczej.
6. Wniosek mieszka ców sk adany jest na r ce przewodnicz cego rady gminy.
7. Przed podj ciem decyzji o utworzeniu, czeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej,
rada gminy przeprowadza konsultacje z mieszka cami na zasadach okre lonych w odr bnej uchwale rady
gminy.
8. Zmiana obszaru dzia ania jednostki pomocniczej nast puje równie w przypadku, o którym mowa
w art.4a ustawy o samorz dzie gminnym.

§ 40.
Tworzenie jednostki pomocniczej
1. Utworzenie jednostki pomocniczej nast puje z chwil wej cia w ycie nadanego przez rad gminy
statutu jednostki pomocniczej oraz wyboru organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2. Rada gminy mo e odmówi utworzenia jednostki pomocniczej w przypadku:
1) utworzenia wi cej ni jednej jednostki w obr bie jednej miejscowo ci (wsi),
2) jednostki ma ej obszarowo,
3) gdy liczba mieszka ców zamieszkuj ca na proponowanym obszarze jednostki pomocniczej jest
mniejsza ni 200 osób.

§ 41.
czenie jednostek pomocniczych
1. czenie jednostek pomocniczych polega na zniesieniu dotychczasowych jednostek pomocniczych
dzia aj cych na wnioskowanym obszarze i utworzeniu na ich bazie jednej nowej jednostki pomocniczej.
2. Po czenie jednostek pomocniczych nast puje z chwil wej cia w ycie nadanego przez rad
gminy statutu powsta ej na ich obszarze nowej jednostki pomocniczej oraz wyboru organu wykonawczego
jednostki pomocniczej.

3. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych podlegaj cych po czeniu dzia aj do momentu
wyboru nowego organu wykonawczego nowo powsta ej jednostki pomocniczej.
4. Mienie pozostaj ce w dyspozycji dotychczasowych jednostek pomocniczych staje si

mieniem nowo powsta ej jednostki pomocniczej.
§ 42.
Podzia jednostki pomocniczej
1. Podzia jednostki pomocniczej polega na wy onieniu z jej obszaru nowych jednostek
pomocniczych.
2. Podzia jednostki pomocniczej nast puje z chwil wej cia w ycie nadanych przez rad gminy
statutów nowo powsta ym na jej obszarze jednostek pomocniczych oraz wyboru organów wykonawczych
tych jednostek pomocniczych.
3. Rada gminy mo e odmówi podzia u jednostki pomocniczej w przypadku:
1) tworzenia w wyniku podzia u dotychczasowej jednostki wi cej ni jednej nowej jednostki
pomocniczej w obr bie jednej miejscowo ci (wsi),
2) tworzenia w wyniku podzia u jednostki pomocniczej ma ej obszarowo,
3) gdy liczba mieszka ców zamieszkuj ca na proponowanym obszarze nowej jednostki pomocniczej jest
mniejsza ni 200 osób.
4. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej podlegaj cej podzia owi dzia a do momentu wej cia w
ycie dokonywanego podzia u.
5. Mienie b ce w dyspozycji dotychczasowej jednostki pomocniczej staje si mieniem odpowiednio
nowych jednostek pomocniczych, o ile znajduje si ono na ich obszarze dzia ania.

§ 43.
Znoszenie jednostki pomocniczej
1. Zniesienie jednostki pomocniczej nast puje z chwil wej cia w ycie uchwa y rady gminy o
zniesieniu jednostki.
2. Mienie b ce w dyspozycji znoszonej jednostki pomocniczej przechodzi na mienie gminne, z
zastrze eniem przepisów art. 48 ustawy o samorz dzie gminnym.

Rozdzia 2
Uczestnictwo przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
w pracach rady gminy
§ 44.
1. Przewodnicz cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej posiada prawo uczestniczenia w
pracach rady gminy: uczestniczenia w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy.
2. Podczas uczestniczenia przewodnicz cego organu wykonawczego w pracach rady, ma on prawo:
1) sk adania interpelacji i wniosków,
2) zabierania g osu w dyskusji w sprawach dotycz cych jednostki pomocniczej, któr reprezentuje.

Rozdzia 3
Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach bud etu gminy.
§ 45.
Mienie jednostki pomocniczej
1. Jednostka pomocnicza mo e posiada prawo u ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj tkowe.
2. Zasady przekazywania jednostkom pomocniczym sk adników mienia do korzystania okre la rada
gminy w formie uchwa y.
3. Za wyodr bnion cz
mienia komunalnego przekazana do korzystania przez jednostk
pomocnicz odpowiada przewodnicz cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej (so tys).
4. Jednostka pomocnicza samodzielnie decyduje o sposobie zagospodarowania przekazanego jej w
celu zarz dzania lub korzystania mienia komunalnego
5. skre lony

§ 46.
Gospodarka finansowa jednostki pomocniczej
1. Obs uga kasowa rodków jednostki pomocniczej prowadzona jest w ramach bud etu gminy.
2. rodki gminy na finansowanie jednostki pomocniczej okre la rada gminy corocznie w
uchwale bud etowej.
3. Plan dochodów i wydatków z mienia komunalnego przekazanego jednostce pomocniczej do
korzystania zatwierdza ogólne zebranie mieszka ców jednostki pomocniczej (zebranie wiejskie).

§ 47.
Nadzór nad dzia alno ci finansow jednostki pomocniczej
1. Nadzór nad dzia alno ci jednostki pomocniczej sprawuje rada gminy, a w sprawach bie cych burmistrz.
2. Rada gminy nadzoruje dzia alno jednostek pomocniczych za po rednictwem komisji rewizyjnej,
przy czym przynajmniej raz na cztery lata dokonuje kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.
3. Burmistrz ma prawo wgl du do dokumentów jednostek pomocniczych, wst pu do pomieszcze i
budynków, którymi zarz dza lub z których korzysta jednostka pomocnicza.
4. Burmistrz czuwa, a eby b cy w dyspozycji jednostki pomocniczej maj tek nie by nara ony na
szkody i uszczuplenia oraz aby dochody jednostek pomocniczych i wiadczenia pobierane na jej korzy
by y wydatkowane zgodnie z przepisami prawa i statutem.

Dzia IX
Pracownicy zatrudniani na podstawie wyboru i mianowania
§ 48.
1. Pracownikiem samorz dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest burmistrz.
2. Nie wyznacza si stanowisk pracy na których nast puje zatrudnienie na podstawie mianowania, o
których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz dowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z pó niejszymi zmianami).

Dzia X
Skre lony

Za cznik Nr 1

do Statutu Gminy I owa

SZKIC GRANIC TERYTORIUM GMINY I OWA

Za cznik Nr 2
do Statutu Gminy I owa

WIZERUNEK GRAFICZNY HERBU GMINY I OWA

