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UcHwAŁA NR xLvIV313/18
RADY GMINY GILOWICE
z dnia18puździernika
2018r.

. il.lili. śiasrirl

w sprawie Statutu Gminy Gilowice

N a p o d s t a w i e a r t , 4 0 u s t . 2 p k t . l ,1a 8r tu.s t . 2 p k t .w
l z w i ą z k u z a r t . 3 u s t1., a ń . 5 u s t . 3 , a r ltl.b u s t . 3 , a ń .l 8 a
ust.5'art.18bust.3,art.f2iart.23 ust.4ustawyzdnia 8marca 1990r. osamorządzie
gminnym(Dz.U. z20I8r.
poz.994ze zm.)'RadaGminy Gilowice ..bn*uiu,co następuje:
$1.
Uchwala się StatutGminy Gilowicę w brzmieniustanowiącymzaŁącznikNr1 do uchwĄ.

$2.
Traci moc Uchwała Nr XI/55/03 Rady Gminy Gilowice zdnia 29listopada 2003r' wsprawie uchwalenia
Statutu Gminy Gilowice.

$3.
WykonanieuchwĄ powierzasięWójtowiGminyGilowice.

s4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w zycie
zpierwszym dniemkadencjiorganówGminy Gilowice, następującej
po kadencji,w czasiektórej niniejszauchwała
zostałapodjęta.

Przewodniczący Rady Gminy

l)t,a"7\
IreneuszJędrysek
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Załącznikdo uchwĄ Nr XLVII/313/18
Rady Gminy Gilowice
z dnia |8 pużdziemika2018 r.
Statut Gminy Gilowice

'-

Rozdział 1.
Pośtanowieniaogólne

$1.
1. Gmina Gilowice' zwana dalej ,' Gminą'' działana podstawie ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym zwanej dalej ,, ustawą'' oraz niniejszego Statutu.

s2.
Ilękroów niniejszejuchwalejest mowao:
1)Radzie Gminy - na|eĘ przezto rozumieóRadę Gminy Gilowice;
2) Komisji - na|eiyprzeztorozumieóKomisjemerytorycmeRady Gminy Gilowice;
3) Wójcie - na|eĘ przezto rozumieóWójta Gminy Gilowice;
4) Statucie- na|eĘ przezto rozumieóStatutGminy Gilowice;
5) Ustawie_ naleĘ przezto rozumieóustawęz dnia8 marca 1990roku o samorządzie
gminnym(Dz. U. z20I8
rokupoz. 994ze zm.);
d)Kodeksie
naleĘ przez to rozumieó ustawę zdnia l4czerwca 1960roku Kodeks postępowania
administracyjnego
(Dz. U. zf0I7 roku poz. 1f57);

s3.
1. Gmina posiada herb oraz inne symbole Gminy takie' jak: sztandar,barwy, flagi, pieczęcie.
2.Wzory i wizerunki symboli, o których mowa w ust. I oraz ogólne zasady i Ęb ich używania określaodrębna
uchwałaRady Gminy Gilowice.
Rozdzial2.
organizacja wewnętrzna i tryb pracy rady

$4.
1. Rada Gminy liczy 15 Radnych.
2. Radni mają prawo kierowaó do Wójta interpelacje izapytania, zgodnie zIJstawą,
3. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Radnym przysfugują diety oraz zwrot kosztów podrózy
sfużbowych.
Zasady działania Klubów Radnych.

ss.
1. o powstaniu lub rozwiązaniu Klubu Radnych' Przewodniczący Klubu Radnych informuje pisemnie
Przewodniczącego
Rady Gminy oraz Radnychpodczasnajbliższejsesji.
2. Informacjao powstaniuKlubu Radnychpowinnazawieraó:
1)namę Klubu Radnych;
2) |istęczłonków,potwierdzoną
ich podpisami;
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3) imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu Radnych.
3. Radny moŹe byó członkiem Ęlko jednego Klubu Radnych.
,DziaŁalnośćKlubu Radnych nie możebyć finansowanaz budżętuGminy.
5. UpĘw kadencji Rady Gminy jest równoznaczny zrozwiązaniem Klubów Radnych.
Sesje Rady Gminy

$6.
l. Rada Gminy działa w oparciu o ropzny .plan pracy uchwalony na koniec roku kalendarzowęgo na rok
następny.
2.W razie potrzeby Rada Gminy może dokon1,rvaczmian i uzupełnieńw planie pracy.
3. Rada Gminy obraduje w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy' aw szczególnych przypadkach w innym miejscu,
wskazanym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Przewodniczący Rady Gminy moŻe nadać sesji charakter uroczysĘ d|a uczczenia waznych dla Gminy
Wdarzen lub okoliczności albo dla innych szczegó|nych powodów.

s7.
1.Sesję przygotowuje iprowadzi Przewodniczący Rady Gminy albo Wiceprzewodniczący Rady Gminy
ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rczpoczęcia sesji oraz listę zaproszonych osób niebędących
Radnymi.
2. Przewodniczący Rady powiadamia Radnych o sesji najpóźniej na 6 dni przed ustalonym terminem sesji'
3. Powiadomienie Radnych o sesji następujeZa pomocą wiadomościsms. Z uwagi na przeszkody techniczne,
powiadomienie moze nastąpió w formie telefonicznej prry wykorrystaniu poctry e-mailowej lub przesyłki listowej.
4. Powiadomienie o sesji zawiera informację o dacie, miejscu i czasie rozpoczęcia obrad oraz o miejscu
odbioru materiałówna sesję,określonychw ust. 5.
5. Do zawiadomienia o sesji dołączasię porządek obrad wraz z projektami uchwał.
6. MateriaĘ na sesje poświęconeuchwalaniu budżefu Gminy powinny być dostarczane Radnym w tęrminach
zgodnych ztrybem prac nad projektem budżetu,przyjętym przez Radę Gminy odrębnąuchwałą.
7.Zavtiadomienie ozwołaniu sesji wraz zporządkiem obrad oraz projektami uchwał Przewodniczący Rady
Gminy przedkłada:
1) Radnym;
2) Wójtowi;
3) Skarbnikowi i Sekretarzowi,
4) SoĘsom.
8. Informacje o terminach odbywanych sesji łącznie zporządkiem obrad podawane są do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy otaz zamieszczefiie
publikatorze teleinformatycznym
w urzędowym
Informacji
Publicznej
na
stronie
biuleĘnie
www.bip.gilowice.plwterminieconajmniej7dniprzedsesją.

s8.
1. Rada Gminy może odbywaó wspólne sesje z innymi Radami Gmin, Miast.
2. Wspólne sesje zwoĘwane Sąw cęlu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.
3. Wsp{lną sesję zwołująi organirują Przewodniczący zainteresowanych Rad.
4. Wspólna sesja jest prawomocna jeże|i uczestniczy w niej co najmniej połowa ustawowego składu kazdej
z Rad.
5. Uchwaty na wspólnej sesji podejmowane są w odrębnych głosowaniachdla każdejRady.
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6. UchwĄ

podpisująPrzewodniczący odpowiednichRad
Prowadzenie obrad Radv Gminv

$e.
l. Sesje iposiedzenia Komisji są jawne. Podczas obrad na Sali może byó obecna publiczność,która zajmuje
Wznaczone miejsca.
2,W przypadkach wynikających zustaw, Rada Gminy może uchylió jawnośó sesji lub jej części'Na Sali
jest niezbędnaw obradach.
oprócz Radnych pozosĘą jedynie osoby, których obecność

1. Rada Gminy rczpoczyna obrady w obecnościco najmniej połowy ustawowego składu Rady, w przypadku
gdy |iczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady' Przewodniczący
Rady nie ptzerywa obrad' nie mozliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
2. Radni potwierdzająswoją obecność
na sesji podpisem na liścieobecnościz chwi|ąprzybycia na salę obrad.

s 11.
Sesję otwiera Przewodniczący Rady Gminy poprzęz wygłoszenie formuĘ: ,,otwieram sesję Rady Gminy
Gilowice".
$ 12.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Gminy:
1) stwierdzana podstawielisty obecności,prawomocnośóobrad;
2) przedstawia porządek obrad' a następnie stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany po4ządku
obrad. Z wnioskiem o uzupetnienie lub ograniczenię porządku obrad po otwarciu sesji, może wystąpió każdy
Radny oraz Wójt' Wniosek wymaga krótkiego uzasadnienia;
3) poddaje pod głosowaniewnioski, o których mowa w ust.2, a następniecaĘ proponowany porządek obrad.
$ 13.
1. Podczas Sesji głos mogą zabraćRadni, Wójt' Sekretarz, Skarbnik, osoby występującew imieniu Wójta.
2. SoĘsi mogą za zgodą Rady Gminy zabietać głos w dyskusji w sprawach związanych Z reprezentowaną
jednostkąpomocniczą.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Gminy może udzielić głosu innym osobom, które chcą
zabraó głosdoĘczący punktu porządku obrad.
4. Mieszkańcy Gminy mogą zabierać głosw debacie nad raportem o stanie Gminy:
l) po spełnieniuwymogów formalnych określonychustawą;
2) w liczbie nie większej niż l5 osób;
3)jednokrotnie;
4) w czasie nie dłuzszym niż 3 minuty
$ 14.
1.W ciągu całej sesji Przewodniczący Rady Gminy udziela głosu poza kolejnoŚcią wsprawie zgłoszenia
wnioskqw o charakterze formalnym, których przedmiotem może byó wyłącznie:
1) stwierdzenie quorum;
2) odesłaniaprojektu uchwĄ

do Komisji lub pĄektodawcy do ponownego opracowania;

3) kontynuowanie dyskusji po jej zakończeniu;
4) głosowahie bez dyskusji;
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5) ponowne przeliczenie głosów;
6) przedłużenieczasu trwania sesji;
7) zmiana porządku obrad;
8) zarządzenie przerwy;
9) przygotowanie opinii prawnej na piśmiew sprawach regulaminowych.
2. Wnioski formalne mają pierwszeństwow głosowaniu.
3. Przewodniczący Rady Gminy poddaje wniosek formalny pod głosowaniepo dopuszczeniu po jednym głosie
'}
,,za,,i głosie,,przeciw,,wnioskowi.
4.Wniosek ogłosowanie bez dyskusji niemoże dotyczyćraporfi ostanie Gminy, projektu budzetu,uchwĄ
w sprawie Statutu Gminy, uchwĄ
absolutoryjnej, atakże uchwał w sprawie wyboru lub odwołania
Przewodniczącego Rady Gminy' Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Skarbnika oraz innych spraw zastrzeżonych
ustawami.
5. Radny zgłaszając się do głosu z wnioskiem formalnym, powinien o tym poinformowaó Przewodniczącego
Rady Gminy.
6. Wszystkie pozostałewnioski zgłoszone w czasie dyskusji uwaia się za wnioski merytoryczne lub poprawki
do projektów uchwał' Wnioski tę składanesą w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

s ls.
1. Przewodniczący Rady Gminy zobowiązany jest do bezstronnego prowadzenia obrad.
2. Przewodniczący Rady Gminy czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji, zgodnym zprzyjętym wcześniej
przez Radę Gminy porządkiem obrad i Regulaminem Rady Gminy oraz nad prawidłowym przebiegiem dyskusji
w zakresie temafu, formy i czasu wystąpienia poszczególnych radnych
3. Przewodniczący Rady Gminy moze zwróció uwagę Radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od
przedmiotu obrad, określonegow porządku obrad.
4. Wypowiedzi Radnych natury polemicznej winny doĘczyć meritum podnoszonej Sprawy' nie będąc dla
kogokolwiek obraźliwe.
5. Przewodniczący Rady Gminy moze nakazać opuszczenie Sali obrad przez osoby spoza Rady Gminy, jeżeli
swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłocająporządekobrad, bądźnaruszająpowagę sesji.
6. Przewodniczący Rady Gminy moze ogłaszaćprzerv',ytechniczne w obradach Rady Gminy.
7. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Gminy na sesji zapewnia Wójt.

s 16.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
,,Zamykam sesję Rady Gminy Gilowice''.

kończy sesję, wypowiadając formułę

s 17.
1. Transmisjaobrad sesji Rady Gminy odbywa się na stronie internetowejGminy: www.gilowice.pl;
1
2. Jeżrc|izprzyczyn technicznych nastąpi brak możliwości:
1) transmisji obrad;
2) utrwalenia obrad Rady Gminy Za.pomocą urządzen rejestrujących dźwięk i obraz;
3)uĘc:ia systemudo głosowania
informację o takim zdarzeniu zamieszcza się w Protokole z sesji wraz z podaniem ptzlcryn, z opisem
przebiegu sesji w tym czasie, aw przypadku gtosowań z podaniem ich imiennych wyników.
3. Wystąpienie sytuacji określonychw ust. 2 pkt. 1-3 nie stanowi podstawy do przerwania obrad Rady Gminy.
UchwaĘ Rady Gminy

Id: 40747IDA-91^7
6-46C9-BFI8-54973F4E8F0C.Podpisany

Strona 4

$ 18.
Z inicjatywą podjęcia uchwał mogą występowaó: Przewodniczący Rady Gminy' Wójt, Komisje Rady Gminy,
Kluby Radnych' grupy Radnych stanowiące co najmniej % ustawowego składu Rady Gminy oraz Erupa
Mieszkańców Gminy występującaz obywatelską inicjaĘwą uchwałodawczą.

s le.
Projekty
uchwał
powinny
być
dostarczane
przez
wnioskodawcę
w formie
pisemnej
i elektronicznej do wyodrębnionej do obsługi Rady Gminy komórki organizacyjnej Urzędu, nie poźniejniz 7 dni
przed planowaną sesją.Nie dotyczy to uchwał,co do których obowiązuje szczegó|ny Ęb ich podejmowania.
$ 20.
1. Przewodniczący Rady Gminy zobowiązany jest do wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji Rady
Gminy projektu uchwĄ, zgłoszonego przez K|ub Radnych jeże\i zostaŁon złożonyna co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczęcia sesji.
2. W Ębie określonymw ust. I, kaidy Klub Radnych może zgłosićnie więcej niż jeden projekt uchwĄ
ko|ejnąsesjęRady Gminy.

na

$ 21.
Wszelkie zasady i wymogi odnoszące się do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, określa odrębna
uchwałaRady Gminy.

s 22.
1. Projekt uchwĄ

zawiera:

l) bĄuł'
2) podstawę prawną,
3) określeniepodmiotu odpowiedzialnegoza jegowykonanie,
4) termin wejściaw Ęcie uchwĄ

i ewentualny czas jej obowiązywania,

5) sposób ogłoszenia(o ile uchwałapodlega ogłoszeniu)'
6) uzasadnienie.
2.Uzasadnienie może stanowić załącznikdo uchwĄ,

gdy przemawiajązatym szczbgólne okoliczności.

3. Projekt uchwĄ jest zaparufowanypod względem poprawnościprawnej przez radcęprawnego lub adwokata,
a pod względem merytorycznym przez wnioskodawcę pĄektu uchwĄ.
$ 23.
1. Wszystkie projekty uchwał wnoszone na sesje powinny być zaopiniowane przez merytorycznie właściwe
Komisje.
2. ProjekĘ uchwał niewnoszone pod obrady Rady Gminy
zaopiniorvane.

przęz Wójta, powinny byó przez Niei;o

s 24.
Wnioskodawca moze wycofaó projekt uchwĄ

przed głosowaniem.

s 2s.
1. UchwaĘ podpisuje Przęwodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
2. oryginaĘ uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał oraz przechowuje wraz zprotokołem sesji
w wyodrębnionej do obsługi Rady Gminy komórce organizacyjnej Urzędu.
3. Przewodniczący Rady Gminy przekazlje niezwł'ocznieuchwĄ
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4. wójt określasposób wykonaniauchwał,
za wyjątkiem uchwał, których wykonanie powierzono
podmiotom.
innym
Tryby głosowania

s 26.

l. Głosowaniejawne odbywa się przezpodniesienie
ręki i przyciśnięcieodpowiedniego przycisku
na terminalu
elektronicznego systemu do głosowania.
2. Głosowaniejawne przeprowadza i podaje jego
wynik Przewodniczący Rady Gminy.
3. Wyniki głosowaniajawnego odnotowr}e
się w protokole sesji.
4.W przypadku, gdy zpr\lczyn technicznych
głosowanie przy pomocy elektronicznego
głosowanianiejest możliwe, przeprowadza
systemu do
się giosońnie imi"nnó *t"" .p".ób, irc
kużdyradny wporządku

!ł:Itri:;","il:[:*"

do protoiofuz sesji,:"ii

^i
g|i, p,ą, czymwynikigłosowania
zapisuje ogłasza
"aa":"

s27.

1.'W sytuacji,gdy wynik głosowaniabudzi
uzasadnionewątpliwości,Przewodniczący Rady
Gminy może
zarządzićreasumpcjęgłosowanń.
2. Reasumpcja głosowaniamożebyć zarządzonawyłącznie
na posied zeniu,na którym odbyło się głosowanie.
$ 28.
1. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach
przewidzianych w ustawach przy pomocy
kart
do głosowania.
2' Głosowanie tajne przeprowadza Komisja

Skrutacyjna
3. Komisja Skrutacyjna wybierana j estkaidorazowo
spośródRadnych, w głosowaniujawnym.
4. Komisja Skrutacyjnawybiera spośród
siebie PrzewodniczącegoKomisji Skrutacyjnej.
5. Jeże|igłosowanie doĘczy interesu Radnego'
nie moze byó on Członkiem Komisji Skrutacyjnej'
6.Przed głosowaniemPrzewodniczący
Komisji Skrutacyjnejobjaśniasposób głosowania.
7.Głosowanię Pr?.p9To:y ustalonych
przez Komisję SkrutacyJn? k1l do głosowania
odbywa się wten
sposób, że Radny podchodzi do Przewojniczącego
K";iłi
Jt.tu"y;n"j, odbiera ta.tę oo głosowania
do wyznaczonego na sali miejsca, ,up"*iiuią"ego
i udaje się
tajnośćgłosowania,gdzie
wypełnia kartę. Po wypełnieniu kaĘ do
głosowaniaRadny podchodzi dó urny i
w obecnościKomisji
Skrutacyjnej wtzucakartę do głosowania.

"u.i;ilHjolru'*:fjiilx1ttil:u:,:{:
9. Po zakończeniugłosowania

zgodna
z ilością
głosujących
. ZawuŻne
głosy
uznaje
siękarfy,
na

Komisja Skrutacyjna obliczaoddane głosy,
sporządzai odczytuje
protokół, podając w nim wynik głosowania.
10. Do momentu oficjalnego ogłoszenia
wyników głosowania przezPtzewodniczącego
romis;i
Skrutacyjnej, członkowie Komisji, zachowują
tajemnicę i nie kontaktują się z nikim z obecnych

na sali obrad.

s 2e.
i Wiceprzewodniczących
RadyGminyprzeprowadza
-"''|#!i.il,.xtii:Jsfli:,x!,:TJ"iT[i1niczącego
2. Głosowanie odbywa się przy pomocy.kart
do głosowania,_sporządzanychi rozdawanych
Radnym przez
Skrutacyjną,
po ustaieniu.
pizez Raaę

fi:fiT

cminy..,u'*i,tu Radnegońb ń;Ń.h

kandydujących
na daną
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3.Kafty do głosowaniaopatrzonesą pieczęcią:,,RADA GMINY GILOWICE''.
.

4. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminyl Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
odbywa się za pomocą kart do głosowania,na których widnieje treśó:
,,Kartą do głosowania w wyborach na Przewodniczqcego Rady Gminy/ Wiceprzewodniczqcego Rady Gminy
jesteś
Gilowice',
pytanie
oraz
(imię
za
wyborem
Radnego
,,CZ!
i nan,ą;iskokandydata), na Przewodniczqcego Rady Gminy/ Wiceprzewodniczqcego Rady Gminy Gilowice,'.
obok nan,uiska z prawej strony znajdujq się trzy lcratki: jedna nad wyrazem
,,tak,', druga nad wyrazem ,,nie',, trzeciq nad wyrazami ,,wstrzymujęsię',.
5. Radni dokonują wyboru poprzez pos.tawienieznakll,,x'' w' kratce nad wyrazem ,,tak'', opowiadając się w ten
sposób za wyborem lub w kratce nadwyrazem,,nie''' opowiadając się w ten
sposób przeciwko wyborowi tego kandydata lub w kratce nadwyrazarti,,wstrzymuję Się'', rcrygnując
z dokonania wyboru.
6. Jeże|iRadny na karcie do głosowania:
1) postawił przy danej kandydaturze znak ,,x'', jednocześnie w kratce nad Wrazem ,,tak,,,jaki w kratce nad
wyrazem ,,nie'', lub w kratcę nad wyrazem ,'wstrzymuję się'',
2) nie postawił znaku,,x'' w kratce ani nad wrazem,,tak,,, ani nad wrazem,,nie'', ani nad wyrazem ,'wstrzymuję
sig",
3) wypełniłkartę w inny sposób niezgodny z ust. 5, jego głosuwaza się za niewazny.
7.W przypadku zg}oszenia co najmniej dwóch kandydatur' imiona inazwiska Radnych zgłoszonych na
kandydatów, zamieszcza się w kolejności alfabetycznej; obok nazwiska zprawej strony zamieszczone są
pojedyncze, nieopisane kratki.
8. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku ,,X'' w kratce obok jednego z nazwisk, opowiadając się
Ęm samym za wyborem tego kandydata.
9. Jeżeliradny na karcie do głosowania:
1) postawił zflak ,,X,,w kratkach przy więcej niz jednym kandydacie,
2) wypełniłkańę w inny sposób, niezgodnie z ust. 5 lub ust. 8,
jego głos uuraza się zaniewaŻny.
10. Głosowanie odbywa się poprzez wywotanie przez członka Komisji Skrutaryjnej wg listy obecności'
nazwiska Radnego' który:
1) odbiera od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania,
2) oddaje głos w sposób zgodny z ust. 5 lub ust. 8 (podczas głosowania na sali znajduje się parawan
umożliwiający Radnemu dokonanie skreśleniana karcie do głosowaniaw sposób tajny),
3) wrzuca kartę do głosowaniado urny w obecnościKomisji Skrutacyjnej.
11. Karty wyjęte zL|my' całkowicie przedartelub wypełnioneniezgodnie zzasadami, określonymiwust.5 lub
ust' 8, są kartami niewaznymi, a głosy oddane w ten sposób są nieważne.
12. Kandydata uważza się za wybranego, jeżeli w głosowaniu za jego powołaniem opowiedziała się
bertvzg|ędnawiększośógłosującychw obecnościco najmniej połowy ustawowego składuRady.
13.W przypadku gdy z$oszono więcej niż dwóch kandydatów, aw głosowaniu zgłoszony kandydat
nie otrzymałwymaganej ilościgłosów, przeprowadza się drugą turę głosowaniaspośród
kandydatów,którzy otrzymali kolejno dwie największeilościgłosów.
14. W przypadku braku rozstrzygnięcia procedury opisanej w ust. 13 przeprowadza się ponowne lvybory.
15. Po pizeprowadzeniu kazdego głosowaniaKomisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania
i sporządzaprotokół.
16. w protokole Komisja Skrutacyjnaokreślaco najmniej:
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1) liczbę Radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;
.

3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnegowyboru;
4) |iczbę Radnych, którym wydano karty do głosowania;
5) liczbę kart wyjętychzumy;'
6) liczbę głosów nieważnych;
7) |iczbę głosów w uiny ch1'
8) liczbę gtosów waznych oddanych nu fio''.ż.gólnych kandydatów, w tym liczbę głosów oddanych za daną
kandydaturą, przeciw danej kandydaturze i wstrzymujących się, a nadto stwierdza wynik wyborów.
17. Komisja skrutacyjnaodnotowujew protokole wszelkie okolicznościi uwagi mogącemieó wpĘw na wynik
głosowania oraz zastrzeżenia zgŁoszone ptzez członków Komisji Skrutacyjnej, odnoszące się do naruszenia
procedury w trakcie głosowania,obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
18. Protokół podpisująwszystkie osoby wchodzącew składKomisji Skrutacyjnej.
19. Wyniki wyborów ogłaszaPrzewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

s 30.
1. W przypadku każdorazowego opuszczenia sali obrad Radny jest zobowiązany do zaznaczenia swojej
nieobecnościw elektronicznym systemie do głosowania.
2. Niedopuszcza|ne jest oddawanie głosu za Radnego, przez osoby trzecie, prryl uĘciu elektronicznego
systemu do głosowania.
ProtokoĘ z sesji

$ 31.
1.Z sesji sporządza się protokół, będący zapisem przebiegu obrad ipodejmowanych przez Radę Gminy
rozstrzygnięć.
2. Radni mogą zgtaszać poprawki i uzupełnienia do projektu protokofu, nie później niż do rozpoczęcia
głosowanianad przyjęciem protokołu.
3. o uwzględnieniu poprawek i uzupełnieniach do projektu protokofu decyduje Przewodniczący Rady Gminy.
Radni' których poprawki nie zostaĘ uwzględnionę' mogą przedkJadaóje na sesji pod głósowanie Rady Gminy.
$ 32.
1. Protokół zawięra:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) stwierdzenieprawomocnościposiedzeniana podstawielisty obecności,
3) stwierdzenieprzyjęciaprotokofu zpoprzedniego posiedzenia,jeżelizostałprzyjęty,
4) porządek obrad,
5) częśóinformacyjną Wójta,
6) częśóinformacyjną Przewodniczącego Rady Gminy,
''wstrzymujących się'',
7) imienne wyniki głosowń z podaniem |iczby głosów ,,za,,,,,przeciw'' i
8) teksty zgłoszonych wniosków, teksĘ przyjętych wniosków i imienne wyniki ich głosowań,
9) podpis Przęwodniczące9o Rady Gminy oraz imię i nazwisko osoby sporządzającejprotokół.
2. Do protokoŁuzałączasię w szczególności:
1) listy obecności,
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2) projekty uchwał,
.

3)przyjęte uchwĄ,
4) imienne wyniki głosowań,
5) protokoĘ z głosowańtajnych'
6) nośnikz zapisem nagrania audio _ wideo z przebiegu sesji.
3. Projekt protokofupowinien byó sporządzonyw terminie do 14 dni od dnia odbycia sesji.

ProtokoĘ przyjmowane są na sesji w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzednim
rozpatrzenil ewentualnych wniosków o wprowadzenie zmian do protokofu.

s 34.
Projekty protokołówi protokoĘ z sesji udostępnianesą w wyodrębnionejkomórce organizacyjnejUrzędu,
obsługującej
RadęGminy.

s 3s.
Zatwierdzony protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zamieszcza się w urzędowym publikatorze
teleinformatycznym_ Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 7 dni od daĘ jego zafrvięrdzęnia'
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Komisji powołanych przez Radę Komisja RewĘjna
Postanowienia ogólne

$ 36.
W celu rea|izacji fuŃcji kontrolnych Rada Gminy powołujeZę Swego grona Komisję Rewizyjną.

s 37.
Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
$ 38.
1. Komisja Rewizyjna dziaŁa w oparciu o rocme plany pracy, które przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia
oraz zobowiązana jest do przedkładaniaRadzie Gminy sprawozdań ze swojej rocznej działalności.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy oraz wykonuje inne zadania zlecone przez
Radę Gminy.

s 3e.
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje irozstrzyga
w obecnościco najmniej połowy składuKomisji.

sprawy na posiedzeniach zvtykłą większością gtosów

f , Zawiadomienie o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia Komisji przekazuje się członkom Komisji
w formie elektronicznej na służbowy adres e-mail bądź telefonicznie na co najmniej pięó dni przed datą
posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komisji może się odbyó bez zachowania terminu określonego
w ust.2.
4. Członkowie Komisji potwierdzają swoją obecnośóna posiedzeniu Komisji podpisem na liścieobecności
z chwilą przybycia na salę obrad.
Postępowanie kontrolne
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$ 40.
.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w oparciu o kryteria: legalności' gospodarności, rzetelności
i celowości.

s 41.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , zawiadamia Wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze
przeprowadzenia kontroli, co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.

l. Kontrole przeprowadzane są na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
określającegotermin orazprzedmiot kontroli, wystawionego przez Przęwodniczącego Rady Gminy.
2,CzŁonek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniuod czynnościkontrolnych,jeżeli on sam lub członkowie
jego rodziny, pozostają w stosunkach prawnych lub osobistych z jednostką kontrolowaną, co moze mieó wpĘw na
bezstronnośćCzŁonka Komisji Rewizyjnej. Wyłączenie Członka Komisji Rewizyjnej zptac, następuje na jego
wniosek, zurzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej. Wyłączenia dokonuje Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.

$ 43.
1. Komisja
przeprowadza czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej,
Rewizyjna
jej
w godzinach
pracy, a kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia warunki i środki,niezbędne do sprawnego
przeprowadzenia kontroli.
2. Komisja Rewizyjna uprawnionajest do:
1) wstępu do pomieszczen oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wglądu do akt i dokumentów kontrolowanej jednostki, związanych z jej dziatalnością,w obecnościpracownika
.uqlznaczonegoprzez kierownika kontrolowanej j ednostki,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących
przedmiotu kontroli oraz przyjmowania od nich oświadczeń.

s 44.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktyczne9o,
2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień
odpowiedzialnych za ich powstanie,

oraz skutków

iprzycryn'

ich powstania' jak

również osób

3) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

s 4s.
jednostki
przedstawia
1. Komisja
Rewizyjna
kierownikowi
kontrolowanej,
w protokole kontroli, który sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemp|arzach.

wyniki

kontroli

2. Protokół kontroli zawie-ła:
l ) nazwę i adresjednostki kontrolowanej,
2) imiona i nazwiska Członków Końisji Rewizyjnej oraznr upoważnienia,
3) określenieprzedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
4)imiona inazwiska: kierownika jednostki kontrolowanej, głównego księgowego oraz osób udzielających
informacji,
5) opis przebiegu i wyniki czynnościkontro|nych,
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6) ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem
odpowiedzialnych za ich powstanie,

ich

prąlcryn

i skutków

otaz

wskazaniem

osób

7) informacje o sporządzenił zaŁączników,
8) podpisy Członków Komisji Rewizyjnej i kierownika jednostki kontrolowanej, a w razie Jego nieobecności
osoby pełniącejobowiązki.

s 46.
1. Kierclwnik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli,
umotywowanych zastrzezeń, co do ustaleń.zawartych w protokole.
2. Zastrzeżeniana|eĘ zgłosió na piśmie'w terminie 14 dni od dnia otrzymaniaprotokofu kontroli.
3. W razie zgŁoszenia zastrzeŻeń,o których mowa w ust. 1' Komisja Rewizyjna obowiązana jest dokonaó ich
ana|izy, wmiarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, aw ptzypadku stwierdzenia zasadności
zastrzezeń, zmienió lub uzupełnićodpowied nią częśóprotokołukontroli.
4.W razie nieuwzględnieniazastrzeżrcnw
całościlub w części,Komisja Rewizyjna przekazlje na piśmieswoje
stanowisko zgłaszającemu zastrzeienia.

s 47.
1. Kierownik jednostki kontrolowanejlub osoba pełniącajego obowiązkimoże odmówić podpisania protokołu
kontroli' składającw terminie 7 dni od dnia jego otrzymaniapisemne wyjaśnienietej odmowy.
2. o odmowie podpisania protokofu kontroli i o złożLeniu
wyjaśnienia,Komisja Rewizyjna czyni
wzmiaŃę w protokole.
3.odmowa podpisania protokofu kontroli przez osobę wymienioną wust.1' niestanowi przeszkody do
rea|izacji ustaleń kontroli.

s 48.
1. Przed sporządzeniem przez Komisję Rewizyjną wystąpienia pokontrolnego, Komisja Rewizyjna moze
zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o zŁoŻenie'w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień
na piśmie, doĘćzących przycryln i okoliczności powstania nieprawidłowości, przedstawionych w protokole
kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej może również z własnej inicjatywy złoĘó Komisji Rewizyjnej,
pisemne wyjaśnienia.
2. Wystąpienia pokontrolne Komisja
kontrolowanej.

Rewizyjna

przekazuje Wójtowi

oraz

kierownikowi

jednostki

3. Wystąpienie pokontrolne zawięra ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych
w protokole
kontroli'
aw
razie
stwierdzenia
nieprawidłowości, takżLe uwagi
i wnioski
w sprawieich usunięcia.

$ 4e.
1. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swoich dziaŁańRadzie Gminy w formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawieruó:
I)zwięzĘ opis wyników kontroli ze wskazaniem źrodełiprzycryn ujawnionych nieprawidłowościoraz osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
3) jeślizachodzi koniecznośó,wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunkudo osób winnych powstĄch
nieprawidłowości.
3. Rada Gminy w oparciu o analizę sprawozdania Komisji
kontrolowanej jednostki może:

Rewizyjnej

oraz wyjaśnień kierownika

1) odstąpió'odzalecenia wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej'
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2) odstąpić od wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących wyciągnięcia konsekwencji stużbowych
lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności,
3) postanowić o przekazaniu Sprawy organom ścigania, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwalub wykro czenia
Komisje Rady Gminy

s s0.
IlośćKomisji Rady Gminy' ich przedmiot działania,|iczbę członków iskład osobowy określająodrębne
uchwaĘ Rady Gminy

s sl.
1. W składkaŻdejKomisji wchodzą wyłącznie Radni, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy.
2, ŻadenRadny nie możebyó członkiem więcej niŻtrzęchKomisji staĘch.
3. Radny nie moze być Przewodniczącymwięcej, anizeli jednej Komisji.

$ s2.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, zv,rykłąwiększością głosów w obecności, co najmniej połowy
ustawowego sktadu Rady Gminy ustala skład osobowy Komisji, powołuje lub odwołuje członków Komisji ze
składu oraz zfunkcji. Skład Komisji ustalany jest spośród kandydatów, v,yrażających zgodę na pracę wdanej
Komisji.

$ s3.
1. Komisje zbierają się wmiarę potrzeb, na wniosek Przewodniczące9o Rady Gminy lub Przewodniczącego
Komisji' aw raziejego nieobecnościna wniosek WiceprzewodniczącegoKomisji, nierzadziej jednak niż taz na
kwartał.
2. Powiadomienie o posiedzeniuKomisji powinno spełniaówymogi określonew $ 7 ust. 3.
kilku Komisji mogą one
3. W celu rea|izacji zadan o charakterze kompleksowym na|eŻącychdo właściwości
odbywaó wspólne posiedzenia.
4. Komisje mogą obradowaćw obecnościco najmniej połowy składuosobowegoKomisji.
5. Komisje rozstrzygają wszystkie sprawy należącedo ich kompetencji i skierowane przezPrzewodniczącego
Rady Gminy, w głosowaniujawnym, o ile przepis szczegóŁowy nie stanowi inaczej.

s s4.
1. Każde posiedzenieKomisji jest protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera:
l) porządekposiedzenia,
2) wyniki głosowań,
3) skrócone formy wypowiedzi Radnych i osób biorących udział w dyskusji'
4) imię i nazwisko osoby sporządzającejprotokół.
3.Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji, aw przypadku wspólnego posiedzenia Przewodniczący obu
Komisji.
4' Do protokołunależy dołączyópodpisaną listę obecności.
5. Protokoł na|eĘ sporządzió w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Komisji.

s ss.
1. opinie i wnioski Komisji są odnotowywane w protokole posiedzenia.
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2. NegaĘwna opinia wymaga pisemnegouzasadnieniastanowiskaKomisji.
3.opinie iwnioski
niezwłocznie Wójtowi.

zawarte wprotokole posiedzenia Komisji, Przewodniczący Rady Gminy przekazuje

4. Przewodniczący
na wnioski.

Rady

Gminy

niezwłocznie informuje

Komisje

o wpĘwających

odpowiedziach

' Komisja Skarg' Wniosków i PeĘcji
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i peĘcji
wpływających do Rady Gminy Gilowice

s s6.
PracąKomisji ds. Skarg'Wniosków i Petycjikierujejej Ptzewodniczący.

s s7.
1. Skargi,
wnioski
i petycje
wpĘwające
z właściwością
określoną
w odrębnychprzepisach.

do

Rady

Gminy

są

rozstrzygane

zgodnie

f . O Ęm, czy pismo jest skargą, wnioskiem bądźpeĘcją, decyduje jego treśó,a nie forma zewnętrzna,w tym
w szczególności
tytutpisma.

$ s8.
1. Skargi i wnioski mogą być \rynoszone:
l) w formie pisemnej a|bo zapomocą środkówkomunikacji elektronicznej;
2) ustnie do protokołu, sporządzanego ptzez pracowników wyodrębnionej do obsługi Rady Gminy, komórki
or ganizacy jnej Urzędu.
2. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo zapomocą środkówkomunikacji elektronicznej.

$ se.
1. Skargi' wnioski oraz peĘcje, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada Gminy, rejestĄe się,
w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków albo w Centralnym Rejestrze Petycji prowadzonym przez właściwą
kom órkę or ganizacy jną U rzę dtt.
Z.Petycje są udostępniane wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy poprzez zamieszczenie
odwzorowania cyfrowego (skanu) petycji, daty jej złoizenia oraz imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu
wnoszącego
petycję
w przypadku
wyraienia
zgody
poptzez
informacje
o okresie oczekiwania na peĘcje wielokrotne oraz informacje o sposobie zaŁatwieniapetycji.
$ 60.
Komisja ds. Skarg, Wniosków iPetycji, woparciu odokumentację dostarczonąprzez Wójta Gminy oraz inne
udokumentowanie okoliczności sprawy, po przęprowadzeniu postępowania wyjaśniającego' wydaje opinię
i proponuje Radzie Gminy sposób rozstrzygnięcia skargi' wniosku albo petycji przygotowując w Ęm zakresie
projekt uchwaĘ.

s 61.
1. Rada Gminy rozstrzygaw formieUchwaĘ o sposobiezałatwienia
skargi,wnioskulub petycji:
1) W przypadkupetycji i wnioskudo uchwĄ dołączasię uzasadnieniedotyczącesposobuich załatwienia.
2) W przypadku skargi do uchwĄ
i prawnerozstrzygnięcia.

dołącza się uzasadnienie, zawierające wyjaśnienie fakĘczne

2. Merytorycznerozstrzygnięcieskargilub wniosku,polegana:
1)uznaniu skargi lub wniosku za uzasadniony'z ewentualnymzaleceniemdla podmiotów właściwych,
co do
sposobupostępowaniaw sprawiebędącejprzedmiotemskargi lub wniosku.
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2) uznaniu skargi lub wniosku za nięlzasadniony, jeiLe|i zarzuty skargi lub twierdzenia wniosku nie znajdą
potwierdzenia w toku ich rozpatrywania.
.

3) podtrzymaniu swojego poprzedniego stanowiska o uznaniu
pr zewidzianym w Kodeks ie.

skargi

za

nieuzasadnioną w przypadku

s 62.
Zawiadomienie o sposobie załatvtieniaskargi, wniosku lub petycji przygotowuje i podpisuje Przewodniczący
Rady Gminy.

Przy załatwianiu skarg, wniosków lub petycji naleĘ kierowaó się ograniczeniami jawności wynikającymi
z obowiązujących ustaw.
obsługa Rady
$ 64.
1' obsfugę kancelaryjną Rady Gminy i jej Komisji wykonuje wyodrębniona do obsługi Rady Gminy komórka
organizacyjna Urzędu.
2. Wyodrębniona do obsfugi Rady Gminy komórka organizacyjnaUrzędu, prowadzi następującerejesĘ:
1) uchwał Rady Gminy,
2) opinii i wniosków Komisji,
3) interpelacj i zapytafi Radnych.
Rady Gminy stosuje się przepisy instrukcji kancelaryjnej,
3.Prry załatwianillspraw mvięanych z działa|nością
jednolĘch
organizacji
w sprawie
instrukcji
oraz
rzeczowych
wykazów
akt
i zakresu działania archiwów zakładowych.
informacji
Radnym'
oraz
Komisjom
PrzewodniczącemL| Rady
Gminy,
4. wójt
udziela
i pomocy we wszystkich sprawach dotyczących pracy Rady Gminy, w szczególności udostępnia posiadane
materiaĘ oraz przedstawia i wyjaśnia.
Zasady jawności

s 6s.
1. Dokumenty wynikające z wykonywania zadafi publicznych udostępnia się z uwzględnieniem
obowiązującychprzepisów:
i)w komórkach organizacyjnych wzakresie prowadzonych przez niespraw, zgodnie zpodziałem zadait
w RegulaminieorganizacyjnymUrzęduGminy Gilowice.
określonych
2) w jednostkachorganizacyjnychi samorządowychinsĘtucjachkultury, w zakresie sprawjednostki, bądźtez
dokumentówbędącychw ich posiadaniudotyczącychsprawpublicznych.
2. Dokumenty udostępnianesą odpowiednioprzez kierowników komórek organizacyjnychUrzędu Gmińy,
przez kierownikówjednostekorganizacyjnychorazprzez dyrektorówsamorządowychinstytucjikultury'
Rozdział ł.
Jednostki pomocnicze

1

s 66.
1. Ginina jest podzielona na dwie jednostki pomocnięzę.
2' Jednostkami pomocniczymi Gminy są Sołectwa:
1) Gilowice,
2) Rychwałd.
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3,Organizację izakres działaniajednostek pomocniczych określaRada Gminy odrębnymi statutami, po
przeprowadzeniu konsu|tacji z mieszkańcami.
4.Inicjatorem utworzenia, poŁączenia,podziału, zniesienia oraz zmiany granic jednostki pomocniczej mogą
byó, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy, Wójt albo grupa mieszkańców, działającena
zasadach określonychw odrębnej uchwale.
5. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt. Przebieg granic powinien uwzględnió naturalne
uwarunkowania przestrzenne) komunikacyj ne oraz więzi społeczne'

1. Gospodarka finansowajednostekpoLo..ri.zy.nl.Tt"O^na

jest w ramach budzetuGminy Gilowice.

f ,Uchwała budzetowa określawielkośćśrodkówwyodrębnionych do dyspozycji poszczególnych jednostek
pomocniczych.
3. Jednostki pomocnicze przedkładająWójtowi poprzez Przewodniczącego Rady Gminy:
1) projekty planów obejmujących wydatki tych jednostek oraz wnioski doĘczące zadafi inwestycyjnoremontowych w danym Sołectwie do projektu budżetu, w terminach określonych w uchwale Rady Gminy
w sprawie trybu prac nad projektem uchwĄ budżetowejGminy Gilowice.
2) roczne sprawozdania z działa|ności
finansowej ( z wykonania planu finansowego ), w terminie do 31 sĘcznia
roku następnegopo okresie sprawozdawczym.
4. Dokonywanie wydatków w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w budżecie Gminy następujew granicach kwot określonychw planie finansowym, zuwzg|ędnieniem prawidłowo
dokonanych przeniesień oraz zgodnie z planowanym ptzeznaczeniem i zakresem działania określonym w ich
statutach, w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy
o finansach publicznych, Kaidy wydatek przed jego dokonanięm powinien być uzgodniony i potwierdzony przez
komórkę merytoryczną U rzędu Gminy'
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Gminy

s ó8.
1. Projekt uchwĄ
budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku
budżetowegoi lat następnych oraz informacją o stanie mienia komunalnego, Wójt przedkładaRadzie Gminy oraz
przesyła Regionalnej Izbię obrachunkowej wKatowicach celem zaopiniowania na1późniejdo dnia 15 listopada
roku poprze dzającegorok budżetowy.
2. opinię Regionalnej Izby obrachunkowej o projekcie uchwały budzetowej Wójt jest obowiązany przedstawió
Radzie Gminy przed uchwaleniem budżetu.
3. Rada Gminy uchwala budzet przed rozpoczęciem roku budżetowego' aw
przypadkach, nie później niż do dnia 31 stycznia roku budzetowego.

szczególnie uzasadnionych

4. Uchwała budżetowaokreślarówniez wydatki jednostek pomocniczych.
5.Tryb prac nad projektem uchwĄ
budżetowej, rodzaj iszczegółowośó materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Gminy,
określaodrębna uchwałaRady Gminy
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

s ó9.
|. Zmiana Statutu następujew Ębie wtaściwymdla jego uchwalęnia.
2. W sprarvachnieunormowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
3' Statuj Gminy podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Przewodniczący Rady
Ireneusz Jedrvsek
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