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RADY GMINY GILOWICE
z dnia25 luteso 2019r.
w sprawie StatutuGminy Gilowice.

Na podstawieań.40ust.2 pkt,I oraz art'4|ust.l, art.18ust.2pkt.I wzwiązkuzart,3ust'l, art.5ust.3,
art.11b ust.3,art.l8a ust.S,art.18b ust'$ art.2f iart.23ust.4ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie
gminnym(Dz' U. z2a|8 r, poz,994ze zm'),RadaGminy Gilowiceuchwala,co następuje:
$ 1. Uchwala się StatutGminy Gilowice w brzmieniustanowiącymzałącznikNr1 do uchwĄ'
$ 2. Traci mop uchwała Nr XLVII/313/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 18pazdziernika f0I8 r'
w sprawie StatutuGminy Gilowice.
$ 3. WykonanieuchwaĘ powierzasię Wójtowi Gminy Gilowice.
' s 4. Uchwaławchodzi w Ęcie po uptywie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzięnniku UrzędowymWojewództwa
Sląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
MirosławPyclik
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ZaŁącznikdo uchwaĘNrYIIlf7lI9
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Rady Gminy Gilowice
zdnia 25 lutego2019r.
StatutGminy Gilowice
\ur

" Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

$1. l.Gmina Gilowice, zwana dalej ,, Gminą'' dziaŁa na podstawie ustawy zdnia 8marca l990r.
o samorządzie gminnym zwanej dalej ', ustawą'' oraz niniejszego Statutu.
$ 2. Ilekroó w niniejszej uchwalejest mowa o:
1) Radzie Gminy - na\eŻyprzezto rozumieó Radę Gminy Gilowice;
2) Komisji - na|eĘ przezto rozumieó Komisje mery'toryczneRady Gminy Gilowice;
3) Wójcie - naleĘ przezto rozumieć Wójta Gminy Gilowice;
4) Stafucie- na|eĘ przezto rozumieć StafutGminy Gilowice;
5) Ustawie _ nalezy przez to rozumieć ustawęz dnia 8 marca l990 roku o samorządziegminnym;
6) Kodeksie
na|eĘ przez to rozumieó ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego.
Rozdział2,
organizacja wewnętrzna Rady
$ 3. Rada dziata na sesjach,poprzęZpodejmowanieuchwał.
$ 4. Do wewnętrznychorganÓw Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Skarg,Wniosków i PeĘcji,
5) Komisje stałe,wymienione w Statucie'
$ 5, Rada powofuje następrrj4cestałekomisje:
l) Rewizyjną,
2) Skarg' Wniosków iPetycji,
3) Polityki Gospodarczej i Budżetu,
4) Polityki Społeczneji Ekologii,
5) Bezpieczeństwai PorzqdkuPub[icznego,

.

s 6. 1. Przewodniczący Rady organizujepracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przer,vodnicz4cegoi Wiceprzewodnicz4cegodokonujeRada nowej kadencji na pierwszej sesji.
$ 7. PrzewodniczącyRady albo WiceprzewodniczącyRady w przypadkachwskazanych w ustawie:
1) zwotuje sesjeRady,
2) przewodniczy obradom,
3) zapewnia porządekna sesji,
4) kieruje obstugqkancelaryjrrąposiedzeńRady,
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5) zarzqdza i przeprowadzagłosowanienad projektamiuchwał,
6) podpisuje uchwałyRady
Rozdział 3.
Tryb pracy Rady
SesjeRady Gminy
$ 8. 1.Rada Gminy działarv oparciu o roczny plan pracy uchwalony na koniec roku kalendarzowego na rok
następny'
2.W razie potrzeby Rada Gminy moze dokorrywaó zmian i uzupełnieńw planie pracy.
3' Rada Gminy obraduje w Sali Sesyjnej Urzędu Gmirry, aw szczególnych przypadkach w innym miejscu'
wskazanym przez P rzewodniczącegoRady Gminy.
4. Przewodniczący Rady Gminy moze nadaó sesji charakter uroczysĘ dla uczczenia ważnych
wydarzeń lub okolicznościalbo dla innych szczego|nychpowodów.

dla Gminy

s 9. l'Rada obraduje na sesjach irozstrzyga wdrodze uchwał Sprawy naIeżącedo jej kompetencji,określone
w ustawięo samorządziegminrrymorazw innych ustawachi Statucie.
2. Rada moze podejmowaćuchwaĘ w sprawach:
1) postarrowieńproceduralnychdo określonego
postępowania;
2) deklaracji - zawiera1ącychsamo zobowiązanie do określonegopostępowania;
3) oświadczeń- zawierającychstanowiskow określonejsprawie,
4) apeli _ zawierającychformalnie niewi4ż4cewezwania adresatów zewnętrznychdo określonegopostępowania,
podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opirrii_ zawierającychoświadczęniawiedryoraz oceny.
potrzebnądo wykonywania zadań Rady, nie rzadziej
$ 10. l' Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością
jedrrakniż raz na kwartał.
2' Sesjami zlvyczajnymi są sesje przewidzianew p|aniepracy rady'
3' Sesjami zwyczajnymi są również sesjenieprzewidzianew planie, alę zwołanew zwykĘm trybie'
4. Sesje nadzv,tyczajnesą zwoĘwane w przypadkach przewidzianych w ustawie, na wniosek wójta
lub co
najmniej % ustawowęgo składurady gminy na dzieri przypadającvw ciągu 7 dni od dnia złoŻeniawniosku.
$ 11. 1. Sesje przygotowujePrzewodniczący'
2. Przygotowaniesesji obejmuje:
1) ustalenieporządkuobrad,
2) ustalenieczasu i miejsca obrad,
3) zapewnieniedostarczerriaradnym materiałów,w tym projektów uchwałdotyczących poszczególnych punktów
porządkuobrad.
:
3' Sesje zwołuje Przewodniczący Rady albo Wiceprzewodniezący Rady w przypadkach wskazanych
w ustawie.
4' PrzewodniczącyRady powiadamia Radnych o sesji najpożniejna 6 dni przed ustalonym terminem sesji.
5. Powiadomienie o sesji zawiera informacjęo dacie' miejscu i czasie rozpoczęciaobrad'
6. Do zawiadomieniao sesji dołączasię porządekobrad wraz z projektamiuchwał.
7,Przekazywanie radnym zawiadomień, projektÓw uchwał i innych materiałówna sesje iposiedzenia komisji
rady obowiązuje w formie papierowej lub drogą elektronicznąna wskazany adres e-mail na podstawie wniosku
radnegoza potwierdzeniemodbioru lub w irrrryskuteczny sposób.
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8' Materiałyna sesje poświęcor-re
uchwalaniubudzętuGminy powinny byó dostarczaneRadnym w terminach
zgodnych ztrybem prac nad projektem budzetu,przyjęĘmprzezRadę Gminy odrębnąuchlvałą.
9' Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porz4dkiem obrad oraz projektami uchwał Przewodniczqcy kady
Gminy przedkłacla:
l) Radnyml
2) Wójtowi;
3) Skarbnikorvi i Sekretarzowi,
4) SoĘsom.

.

l0.Informacje oterminach odbywanych sesji tqcznie zporządkiem obrad podawane są do publicznej
wiadomości poprze,Z wywieszenie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy otraz zamieszczenie
w urzędowym publikatorzeteleinformaĘcznym - biuletynieInformacji Publicznej na stronie www.bip.gilowice.pl
w terminie co najmniej 7 dni przed sesją.
Prowadzenie obrad Rady Gminy
która zajmuje
$ 12. Sesje i posiedzeniaKomisji sąjawne. Podczasobrad na Sa|i możebyó obecnapublicznośó,
.uryznaczone
miejsca.
s 13. 1. Rada Gminy rozpoczyna obrady wobecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady'
w przypadku gdy |ięzba radnych obecnych rra sesji zmniejsry się poniżej połowy ustawowego składu Rady,
Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, nie mozliwe jest jednak wówczas podejmowanieuchwał'
2' Radni potwierdzają swoj4 obecnośćna sesji podpisem na liścieobecnościz chwilą prrybycia
obrad.

na salę

$ 14. Sesję otwiera Przewodniczący Rady Gminy poprzęz wygłoszenieformuĘ: ',otwieram sesjęRady Gminy
Gilowice".
$ 15. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Gminy:
1) stwierdzana podstawielisĘ obecności,prawomocnośóobrad;
2) przedstawia porz4dek obrad, a następnie stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porz4dku
obrad' Z wnioskiem o uzupetnienie lub ograniczenie porządku obrad po otwarciu sesji, moze wystąpió kaidy
Radny oraz Wójt. Wniosek wymaga krótkiego uzasadnienia;
3) poddajepod głosowaniewnioski' o których mowa w ust.2,a następniecĄ

proponowanyporządekobrad.

s 16. 1. Podczas Sesjigłos mogązabraó Radni, Wójt, Sekretarz,Skarbnik, osoby występrrjącew imieniu Wójta.
2. SoĘsi mogąza zgodą Przewodniczącego Rady Gminy zabieraó głos wdyskusji wsprawach związanych
z repr ezerńowan4j ednostk4pomocniczą.
3' W uzasadnionychprzypadkach PrzewodniczącyRady Gminy moze udzielió głosuinnym osobom, które chcą
zabraćgłosdotycz4cy punktu porz4dku obrad.
4. Mieszkańcy Gminy mogą zabieraó głosw debacienad rapońem o stanieGminy:
1) po spełnieniuwymogów fornralnych określonychustawą;
2) jednokrotnie;
3) w czasie nie dtuzszym niz 3 minuty.
$ 17. 1. W ci4gu całejsesji Przęwodniczący Rady Gminy udziela głosupoza kolejnościąw sprawie zgłoszenia
wniosków o charaktęrzeformalnym, ktorych przedmiotem moŻebyÓ wyłącznie:
I ) stwierdzeniequorum;
2) odesłaniaprojektuuchwałydo Komisji lub projektodawcydo ponownegoop4acowania;
3) kontynuowaniedyskusjipojej zakończeniu;
4) głosowaniebez dyskusji;
5) ponowne ptze|iczenie głosów;
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6) przedtuienięczasutrwaniasesji;
7) zmiana porz4dku obrad;
8) zarządzeniep rzerwy;
9) przygotowanieopinii prawnej na piśmiew sprawachregulaminowych.
2. Wnioski formalnemająpienvszeństwow g-losowaniu.
3, Przewodriczący Rady Gminy poddaje wniosek formalny pod gtosowaniepo dopuszczeniupo jednym gtosie
''przeciw''wnioskowi.
',za'' i głosie
4' Wniosęk o głosowaniebez dyskusji nie moze dotyc zyć raportuo stanie Gminy, projektu budzetrt,uchwĄ
w sprawie Statutu Gminy, uchwały absolutoryjnej, atakię uchwał w sprawie wyboru
lub odwołania
PrzewodnicząaęgoRady Gminy, WiceprzewodniczącegoRady Gminy, Skarbnika oraz innych spfaw zastrzeŻonych
ustawami.
5. Radny zgłaszającsię do głosu z wnioskiem formalnym, powirrien o tym poinformować Przewodnicząeego
Rady Gminy.
6. Wszystkie pozostatewnioski zgłoszonew czasie dyskusji uwaza się za wnioski nrerytoryczne lub poprawki
projektólv
do
uclrwał.Wnioski te składanesą w formie pisemnejwraz Z uzasadnieniem.
$ 18. 1. Przewodniczący Rady Gminy zobowiązanvjest do bezstronnegoprowadzeniaobrad'
2. Przer,vodnicz4cyRady Gminy azuwa nad sprawnym przebiegiem sesji, zgodnym zprzyjęĘm wcześniej
przez Radę Gminy porządkiem obrad i Statutem oraznad prawidłowymprzebiegiem dyskusji wzakresie tematu,
formy i czasu wystqpieniaposzczególnlychradnych.
3. Przelvodnicz4cy Rady Gminy moze zwrócić uwagę Radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od
przedmiotu obrad,określonegow porządku obrad.
4. Wypowiedzi Radnych natury polemicznej winny doĘczyc meritum podnoszonej Sprawy' nie będąb dla
kogokolwiek obrazliwe.
5. PrzewodIicz4cy Rady Gminy moie nakazaćopuszczenie Sali obrad przez osoby spoza Rady Gminy, jeżeli
swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłocająporządekobrad, bądŹnaruszająpowagę sesji'
6' Przelvodtticz4cy Rady Gminy możeogłaszaó przerry techniczne w obradach Rady Gminy.
7. Warunki otganizacyjneniezbędnedla prawidłor,vej
pracy Rady Gminy na sesji zapewnia Wójt.
$ 19. Po wyczerpaniu porz4dku obrad Przewodniczący Rady Gminy kohczy sesję, wypowiadaj4c formutę
,,Zamykam sesjęRady Gminy Gilowicę,''
UchwaĘ Rady Gminy
s20.Z inicjatywą podjęcia uchwaĘ mogą występować:Przewodniczący Rady Gminy, Wójt, Komisje Rady
Gminy, Kluby Radnych' grupy Radnych stanowiąceco najmniej % ustawowego składuRady Gminy oraz grupa
Mieszkańców Gminy występującaz obywatelskąinicjatywąuchwałodawczą'
byó
dostarczanę pruez wnioskodalvcę w formie
$ 21. Projekty uchwał powinny
i elektronicznej do wyodrębnionej do obsfugi Rady Gminy komórki organizacyjnej Urzędu,
podejmowania.

pisemnej
tryb ich

$ 22. l. Projekt uclrwaty zawiera'.
l) tytuł'
2) podstawęprawn4.
podmiotuodpowiedzialnegoza jegowykonanie,
3) określenie
4) termin wejścialv życie uchwałyi ewentualnyczas jej obowiązywania,
5) sposób ogłoszenia(o ile uchwałapodlegaogłoszeniu),
6) uzasadnienie.
2. UzasadhieniemożestarrowiÓzałącznikdo uchwały,gdy przemawiajązaĘm szczególne okoliczrrości.
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3' Projekt uchwaĘ jest zaparafowany pod względem poprawnościprawnej przez radcę prawnęgo
adwokata,a pod lvzględem nrerytorycznyffiprzez rvnioskodalvcęprojektuuchwały.

lub

$ 23. Wszystkie projekty uchwałwnoszone na sesje powinny byó zaopiniowane przęz merytoryczniewłaściwę
Komisje.
podpisuje prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy albo pror,vadzącyobrady
$24. 1.UchwĄ
Wiceprzewo dlticzący Rady Gm iny.
f ' oryginaĘ uchwa-ł ewidencjonuje się w rejestrze uchwał oraz przechowuje wraz Z protokotem sesji
w wyodrębnionejdo obsługiRady Gminy komórce organizacyjnejUrzędu'
3. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje niezwłocznie uchwaty Wójtowi.
Tryby głosowania
s 25. 1. Gtosowarriejawne odbywa się przez podniesienie ręki i przyciśnięcieodpowiedniego przycisku na
terminalu elektronicznegosystemudo głosowania.
2. Gtosowaniejawne przeprowadzai podajejego wynik PrzewodniczącyRady Gminy.
3. Wynikigłosowaniajawnego odnotowujesię w protokolesesji.
do
4,W przypadku, gdy zprzyczyn technicznych głosowanieprzy pomocy elektronicznego systemu
radny
wporządku
Że
każ,dy
wten
sposób,
przeprowadza
głosowanie
imiennę
się
głosowaniarriejest mozliwe,
aLfabetycznymoświadczado protokołuz sesji, jaki oddaje głos przy czym wyniki głosowaniazapisuje i ogłasza
Przewodniczący Rady.
$ 26. 1' W sytuacji' gdy łrynik głosowaniabudzi uzasadrrionewątpliwości,Przewodniczący Rady Gminy może
zarządzićreasumpcję gtosowania.
2. Reasumpcja głosowania moze być zarządzona wyłącznięna posiedzeniu, na którym odbyło
głosowanie.

się

$ 27. l. Głosowanietajne odbywa się w przypadkach przewidzianychw ustawachprzy pomocy kań
do gtosowania.
2. Gtosowanietajne przeprowadzaKomisja Skrutacyjna.
3. Komisja Skrutacyjnawybieranajest kazdorazowo spośródRadnych, w głosowaniujawnym.
4. Komisja Skrutacyjnawybiera spośródsiebię PrzewodniczącegoKomisji Skrutacyjnej'
5. Przed głosowaniemPrzewodniczący Komisji Skrutacyjnejobjaśniasposób głosowania'
6' Głosowanie przy pomocy ustalonych przez Komisję Skrutacyjną,kart do głosowaniaodbywa się w ten
sposób, że Radny podchodzi do PrzewodniczącegoKomisji Skrutacyjnej,qdbiera kańę do gtosowaniai udaje się
do wyznaczonegona sali miejsca, zapewniającegotajnośógtosowania,gdzie
wypełrriakarlę. Po wypełnieniukarry do głosowarriaRadny podchodzi do urny iw obecnościKomisji
Skrutacyjnejwrzuca kartę do głosowania.
7. Ilośókań do głosowaniawinna byó zgodna z ilościągłosujących,Za waŻne gtosy uznaje się kaĘ, na
których Radni głosowaliw ustalony sposób'
8' Po zakoliczeniu gtosowaniaKomisja Skrutacyjna oblicza oddanegłosy,sporządzai odczytuje
protokół,podającw nim wynik gtosowania.
9' Do momentuot-rcjalnegoogłoszeniawyników gtosowania przezPrzewodniczącegoKomisji
Skrutacyjnej,członkowie Komisji, zachowują tajemnicę i nie kontaktują się z nikim z obecnych
obrad.

na sali

Rady

Gminy

s 28. 1. Głosowarrie w sprawie' wyboru Przewodniczącego iWiceprzewodniczących
przeprowadzaKonr isja Skrutacyjnawybrana spośródRadnych.

Podpisany
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2. Gtosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania,sporządzanychirozdawanych Radnym przez
Komisję Skrutacyjną,po ustaleniu przez Radę Gminy rrazwiska Radnego lub Radnych kandydujących na daną
funkcję.
3. KaĘ do głosowalria
opatrzonesą pieczęcią:,,RADA GMINY GILowICE''.
4' Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminyl Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
odby'wasię za pomocą kart do głosowania,na których widnieje treść:
,,Karta do gtosołut,tniaw wyborach na Przewodniczqcego Rady Gminy/ Itr/iceprzewodniczqcego
Rady Gminy
jesteś
pytanie
(imię
Gilowice,'
oraz
ZQ
wyborem
Radnego
,,C,y
i nan,uisko kandydatc), na Przewodniczącego Rady Głniny/ |Yiceprzewodniczqcego Rady Gminy Gilowice,''
obok namviska z prawej Strony znajdujq się trzy kratki.,jedna nad wyrazem
,,tak,,,druga nad wyrazem ,,nie',, trzeciq nad wyrazami ,,wstrzymujęsię,,.
5' Radni doltonująwyboru poprzez postawienieznaku ,,X''.wkratce nad wyrazem ,,tak'',opowiadającsię wten
sposób za wyborem lub w kratce nad wyrazem ,,nie'',opowiadającsię w ten
sposób przeciwko wyborowi tego kandydatalub w kratce nad wyrazami ,,wstrzymujęSię'',rezygnuj4c
z dokonaniawyboru.
6,IęŻe|iRadny na karcię do głosowania:
l) postawit przy darrej kandydaturze znak,,X'', jednocześniew kratce nad wyrazem ,,tak'', jaki w kratce nad
wyrazem,'nie'', lttb w kratce nad wyrazem ,,wstrzymujęsię'',
2) nie postawiłznaku ,,X''Vy'kratcę ani nad wrazęm,,tak'', ani nad wyrazem ,,nie'',ani nad wyrazem ,,wstrzymuję
się'',
3) wypetniłkartęlv inny sposób rriezgodnyz ust. 5, jego głosuwaza się za nielvazny.
7 ' W przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatur, imiona i nanłiska Radnych zgłoszonych na
kandydatów, zamieszcza się wkolejności alfabetycznej; obok nazwiska zprawej strony zamieszczone są
pojedyncze,nieopisanekratki.
8' Radni dokonuj4wyboru poprzez postawienieznakrt,,x''.wkratceobok jednego znazwisk, opowiadającsię
tym samym za wyborem tego kandydata.
9. Ieże|iradny na karcie do głosowania:
l) postawiłznak ,,X,,w kratkach przy więcej niżjednym kandydacie,
2) wypełniłkartęw inny sposób, niezgodnie z ust. 5 lub ust. 8,
jego głosuwaia się za niewazny'
10. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg lisĘ obecności,
nazwiska Radnego,który:
l) odbiera od Komisji Skrutacyjnejkartę do głosowania,
2) oddaje głos w sposób zgodny z ust' 5 lub ust' 8 (podczas głosowania na sali znajduje się parawan
unrożliwiającyRadnemu dokonanie skreśleniana karcie do głosowaniaw sposób tajny),
3) wrzuca kańę do głosowarriado urny w obecnościKomisji Skrutacyjnej

:
l l' KaĘ wy'jęteZL|rny,całkowicie przedartelub wypełnioneniezgodnie zzasadami, określonymiw ust. 5 lub
ust. 8, są kartami niewaznymi, a głosyoddanew ten sposób są niewazne'
12.Kandydata uwaza się za wybranego, jezeli w głosowaniu za jego powołaniem opowiedziała się
bezwzg|ędnawiększośćgłosującychw obecnościconajmniejpołowy ustawowegoskładuRady'
13. W przypadku gdy zgŁoszono więcej niż dwóch kandydatów, & W głosowaniu zgłoszony kandydat
nie otrzymatwymaganej ilościgłosów' przeprowadzasię drugąturę głosowaniaspośród
kandydatów,którzy otrzymali kolejno dwie największeilościgłosów.
14. W przypadku braku rozstrzygnięciaprocedury opisanejw ust. l3 przeprowadzasię ponowne wybory'
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l5. Po przeprowadzeniukazdęgogłosowaniaKomisja Skrutacyjnaustalawyniki głosowania
i sporządzaprotokót.
l6' W protokoleKomisja Skrutacyjnaokreślaco najmniej:
1) liczbęRadnych obecrrychna sesjiuprawnionychdo głosowania;
2) imiona inazwiska zgłoszotlychkandydatów;
3) liczbę głosówminimalnq,koniecznądo waznegowyboru;
4) IiczbęRadnych, którym wydano karly do głosowania;
5) |iczbękart wyjętych z urny;
6) liczbę głosów nieważnych;
7) |iczbęgłosów ważnych;
8)liczbę głosów waznych oddanych na poszczęgólnych kandydatów, wtym liczbę głosów oddanych za danq
kandydaturą,przeciw danej kandydaturzei wstrzymującychSię,a nadto stwierdzawynik wyborów.
l7' Komisja skrutacyjnaodnotowujew protokole wszelkie okolicznościi uwagi mogące mieó wpłylv na wynik
głosowania oraz zastrzęŻenia zgłoszoL7eprzez członków Komisji Skrutacyjnej, odnoszące się do naruszenia
proceduryw trakcie głosowania,obliczania głosów lub sporządzaniaprotokofu.
18' Protokół podpisująwszystkie osoby wchodzącew składKomisji Skrutacyjnej.
19. Wyniki wyborów ogłaszaPrzewodniczącyKomisji Skrutacyjnej.
jest zobowiązany do zaznaczeniaswojej
$29. l. W przypadkukaŻd,orazowegoopuszczenia sali obrad Radny
głosowania.
w elektrorricznymsystemiedo
nieobecności
2.Niedopuszczalne jest oddarvanie gtosu za Radnego, przez osoby trzecie, przy uzyciu elektrqnicznego
systemudo głosowania.
ProtokoĘ z sesji
Radę Gminy
s30. l.Z sesji sporządzasię protokół,będ4cyzapisem przebieguobrad ipodejmowanychprzez
rozstrzygnięó.
2. Radni mog4 zgłaszaó poprawki i uzupełnienia do projektu protokofu, nie później niz do rozpoczęcia
gtosowania nad przyjęciem protokofu.
$ 31. 1. Protokół zawięra:
l) numer,datęi miejsceposiedzenia,
2) sfwierdzenieprawomocnościposiedzeniana podstawielisty obecności,
3) sfwierdzenie przyjęciaprotokofu z poprzedniegoposiedzenia,jezeli zostałprzyięty,
4) porządekobrad,
5) częśćinformacyjn4Wójta,
informacyjnąPrzewodniczącegoRady Gminy,
6) część
i''wstrzymującychsię''.
7) imiennewyniki głosowańz podaniem|tczbygłosów,,za,,,,,przeciw''
8) teksty zgłoszonychwniosków, teksty przyjętychwniosków i imienne wyniki ich głosowań,
9) podpis PrzewodnicZącegoRady Gminy oraz imię i nazwisko osoby sporządzającejprotokół.
2' Do protokotłlzat4cza się w szczególności:
l ) |isty-obecności,
2) projektyuchwal,
3) przyjęteuchwały,
4) imieńnewyniki głosowań,

Podpisany
ld: C I 327EA0-D1FB-45I F-8I6F-DC57C7C3E59E.

Strona7

5) protokoĘ z głosowaritajnych,
6) nośnikz zapisemnagraniaaudio - wideo z przebiegusesji.
3' Projektprotokotupowinien byó sporz4dzonyw terminiedo l4 dni od dnia odbycia sesji.
$ 32. Protokoły przyjmowane S4 na sesji w drodze głosowania, zwykłą większościągtosólv' po uprzednim
rozpatrzeniuewentualnychwniosków o wprowadzeniezmian do protokofu.
$ 33. Projekty protokołów i protokoty z sesji udostępniane są w wyodrębnionej komórce organizacyjnej
Urzędu, obsługuj4cejRadę Gmirry.
$ 34. Zatwierdzony protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zamieszcza się w urzędowym publikatorze
teleilrformatycznym_ BirrleĘnie IrrformacjiPublicznej w terminie do 7 dni od dafy jego zatyvięrdzenia.
Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Komisji powołanychprzez Radę Komisje Rady Gminy
$ 35. l. Przedmiot dziatania Komisji Rady Gminy,liczbę członków i składosobowy okręślaodrębnauchwała
Rady Gminy.
2. Postanowieniaust.1nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg,Wniosków i Petycji.
s 36. l , ŻadenRadny nię może byó członkiemwięcej niż:trzechKomisji statych.
2. Radny nie moze byó Przewodniczącym więcej, anizeli jednej Komisji.
$ 37. 1. Pracami darrej Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który wybierany jest przez Radę Gminy
spośródjejczłonków.
2. Pod nieobecnośćPrzewodnicZqC,egoKomisji pracami Komisji kieruje jej Wiceprzewodniczący, którego
członkowięKomisji wybierają spośródswoich członków na pierwszym posiedzeniuKomisji.
3'Rada Gminy wgłosowaniu jawnym, zwykŁą większościągłosów wobecności, co najmniej połowy
ustawowego składuRady Gminy ustala skład osobowy Komisji, powotuje lub odwofuje członków Komisji ze
składu oraz zfurrkcji' Skład Komisji ustalany jest spośródkandydatów, wyrażającvchzgodę na pracę wdanej
Komisji.
$38. l. Komisje zbierają się wmiarę potrzeb, na wniosek PrzewodniczącegoKomisji' aw razie jego
nieobecnościna wniosek WiceprzewodrriczącegoKomisji, nie rzadziejjednakniż'raz na kwartał.
2' Z wrrioskiemo zwołaniekomisji możewystąpió również Przewodniczący Rady.
3. Powiadomienieo posiedzeniu Komisji powinno spełniaówymogi określonew $ l 1.ust.7'
4. W celu rea|izacji zadan o charakterzekompleksowym naleiących do właściwości
kilku Komisji mogą one
odbywaó wspólne posiedzenia'
5. Wspólnemu posiedzeniuKomisji przewodniczyjeden zPrzewodniczącychKomisji, wybrany
ich uzgodnienia.

w drodze

6. Komisje, które biorą udziat w obradach połączonych,z osobna podejmują wszelkie decyzje oraz osobno
głosująnad każdąsprawąwe własnymzakresie.
7' Komisje mogą obradowaćw obecnościco najmniejpołowy składuosobowegoKomisji'
8. Komisje rozstrzygaj4wszystkie sprawy na|eźLące
do ich kompetencji i skierowane przez.Przelvodnicz4cego
1
jawnym, o i|e przepis szczegółowynie stanowi inaczej,
Rady Gminy, w głosowarriu
$ 39. 1. KażdęposiedzenieKomisji jest protokołowane'
2. Protokółz posiedzeniaKomisji zawieta:
l ) porządekposiedzenia,
2) lvyniki głosowań,
3) skrócone formy wypowiedzi Radnych i osób biorących udziat w dyskusji,
4) imię i nazwisko osoby sporządzającejprotokół.
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3. Protokót podpisujePrzęwodnicz4cyKonrisji, aw przypadkuwspólnego posiedzeniaPrzewodnicz4cyobu
Komisji.
4' Do protokotunalezy doŁączyćpodpisanąlistęobecności.
5' Protokół naleĘ sporz4dziów ciągu 7 dni od dnia posiedzeniaKomisji.
$ 40. 1. opinie i rvnioskiKomisji są odnotowywanew protokoleposiedzenia'
2. Negatywna opinia wymaga pisemnegouzasadnieniastanowiskaKomisji.
3' opinie iwnioski zalvarte w protokole posiedzenia Komisji'
niezwłoczniePrzewodniczącemuRady Gminy'

Przewodniczący Komisji

przekazuje

4' Przewodlliczący Rady Gminy niezwłocznieinformuje Komisje o wpĘlvających odpowiedziachna wnioski.
Komisja Rewizyjna
Postanowieniaogó|ne
$ 41. w celu realizacji funkcji kontrolnych Rada Gminy powołujeZe swego grona Komisję Rewizyjną.
$ 42. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniezący Komisji
rrieobecnośó
PrzewodnicZ4cego'

pod

s 43. l. Komisja Rewizyjna działa woparciu oroczne plany pracy, które przedstawia Radzie Gminy do
uchwalenia oraz zobowiązanajest do przedkładaniaRadzie Gminy sprawozdarize swojej rocznej dziatalności.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem praay oraz realizuje kontrole zlecone przez Radę
Gminy.
s 44. 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje irozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większościągłosów
w obecnościconajmniejpołowyskładuKomisji.
f ' Zalryiadomienieo terminie, miejscu i tematyce posiedzenia Komisji przekazuje się członkom Komisji
w formie elektronicznej na słuzbowy adres e-mail bądź telefonicznię na co najmniej pięó dni przed datą
posiedzenia.
3' W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komisji moze się odbyó bęz zachowania tęrminu określonego
w ust.2.
4' Członkowie Komisji potwierdzająswoją obecnośćna posiedzeniuKomisji podpisem na liścieobecności
z chlvilą przybycia na salę obrad.
PostępowaniekontroIne
$ 45. Komisja Re.wizyjna przeprowadza kontrolę w oparciu o kryteria: legalności,gospodarności'rzetelności
i celowości.
$ 46. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamia Wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej
o zamiarzeprzeprowadzeniakontroli, co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.
$ 47. 1' Komisja Rewizyjna
w godzinachjejpracy.

przeprawadza czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej'

2. Komisja Rewizyjna uprawnionajest do:
1) wstępudo pomieszczeń oraz inrrychobiektów jednostki kontrolowanej,
2) wglqdu do akt i dokumentów kontrolołvanejjednostki, zwiqzanychz jej dziatalnością'w obecnościpracownika
wyznaczonego przez kierownika kontrolowanejj ednostki,
3) zabezpieczeniadokumerrtóworaz innych dowodów.
3' Komisja moŻe żądacod pracownikÓw kontrolowanejjednostki ustnych i pisemnych wyjaśnieńw sprawach
dotycz4cych przedmiotu kontrol i oraz'przyjmowania od rrich oświadczeń'
$ 48. Zadaniem Komisji Rervizyjnejjest:
1) rzetelnei obiektywrieustaleniestarrufakĘcznego,
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2) ustalenie nieprawidłowościi uchybieli oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak
odpowiedzialny
ch za ich powstanie.

równiez osób

$ 49. 1' Komisja Rewizyjna przedstawia kięrownikowi jednostki kontrolowanej, wyniki
rv protokole korltroli, który sporządzasię w 2 jednobrzmiących,egzemplarzach'

kontro|i

2. Protokół kontroli zawiera
l) rrazwęi adresjedrrostkikontrolowanej,
2) imiona i nazwiskaCzłonków KomisjiRewizyjnej otaznr upowaznienia,
3) określenieprzedmiotukontroli i okresu.objętegokontrolą,
4) imiona inazwiska: kierownika jednostki kontrolowanej,głównego księgowego oraz osób udzielających
informacji,
5) opis przebieguiwyniki czynnościkontrolnych'
6) ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich
odpowiedzialnychza ich powstanie,

przyazyn

i skutków

oraz

wskazaniem osób

7) informacjeo sporz4dzeniuzałączników,
8) podpisy Członków Komisji Rewizyjnej i kierownika jednostki kontrolowanej, a w razie Jego nieobecności
osoby pełniącejobowiązki.
$ 50. l. Kierownik jednostlci kontrolor,vanejma prawo zgłoszenia,przed podpisaniem protokofu kontroli,
umotywowanychzastrzezeli,co.do ustaleń zawaĘeh w protokole'
2' ZastrzeŻęniana|eżyzgłosió na piśmie,w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołukontroli.
3. W razie zgtoszeniazastrzeŻeń,októrych mowa wust. l, Komisja Rewizyjna obowiązanajest dokonaÓ ich
anaLizy, wmiarę potrzeby podjąó dodatkowe czynności kontrolrre, aw prrypadku stwierdzenia zasadności
zastrzeżei,zmienić lub uzupełnicodpowiednią część
protokołukontroli.
4,W razie nieuwzględnienia zastrzezeń wcatości lub w części,Komisja Rewizyjna przekazuje na piśmie
swoje stanow i sko z gtaszającemu zastrzeŻenia,
s 51. l. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniącajego obowi4zki moze odmówió podpisania
protokołukontroli, składającw terminie 7 dni od dnia jego otrzymaniapisemne wyjaśnienie tej odmowy.
2' o odmowie podpisaniaprotokofu kontroli i o złożeniuwyjaśnienia,Komisja Rewizyjna czyni
wzmiankę w protokole
3. odmowa podpisania protokołu korrtroli przez osobę wymienioną wust.1, niestanowi przeszkody do
rea|izacjiustaleńkontroli'
$ 52. 1. Przed przyjęciem przez Radę Gminy wystąpieniapokontrolnego,Komisja Rewizyjna moze zwróció się
do kierownika jednostki kontrolowanej o ztoienie, w Wzuaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnieńna piśmie,
dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości,przedstawionych w protokole kontroli'
Kierownik jednostki kontrolowanej moze również z własnej inicjatywy ztożryÓKomisji Rewizyjnej, pisemne
wyjaśnienia.
2. WystąpieniapokontrolneRada gminy przeL<azuje
Wójtowi oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.
3. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowańej dziatalności,wynikaj4cq ź ustateń opisanych
i wnioski
w protokole
kontroli,
aw
razie
stwierdzenia
nieprawidtowości, takŻę uwagi
w sprawieich usunięcia.
$ 53. l. Komisja Rewizyjna przedstawiawyniki swoich działaftRadzie Gminy w formie sprawozdania.
2. Sprawozdaniepowilltio zawieraó:
|)zlvięzty opis wyników kontroli ze wslcazaniem żrodełiprzyczyn ujalvnionych nieprawidtowościoraz osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzającedo usunięcianieprawidłowości,
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wnioski o podjęcieodpowiednichkroków w stosunkudo osób winnych powstaĘch
3) jeślizacbodzikonieczność,
i'
n ieprar,vi
dłor,vośc
3. Rada Gminy woparciu
kontrolowanejj ednostkimoze:

oana|izę sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnień kierownika

1) odst4pićod zalecerriawy'konaniawrrioskówKomisji Rewizyjnej,
2) odst4piÓ od wykonania wrriosków Komisji Rewizyjnej dotyczących wyciągnięcia konsekwencji sfużbowych
lub zastosowarriainnych przewidzianych prawem form odpowiedzialności,
3) postanowió o przekazaniu Sprawy o.rganom ścigania, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwalub wykro czenia
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i peĘcji
wptpvających do Rady Gminy Gilowice
wójta
s 54. l. Rada polvohrje Komisję Skarg, Wniosków iPetycji w celu rozpoznania skarg na działalność
i gminnych jednostek organizacyjnychoraz wniosków i petycji składanychprzez obywate|i,
2.Pracq Komisji ds. Skarg, Wniosków iPetycji kierujejej Przewodniczącylub WiceprzewodniczącyKomisji
pod nieobecność
Przewodniczącego'
$ 55. l. Komisja Skarg, Wniosków ipefycji obradujenaposiedzeniach zwo$wanych przezPrzewodniczącego
Komisji w miarępotrzeb.
f'Z posiedzeniaKomisji sporządzasię protokót, który powinien byó podpisany pruez wszystkich cztonków
w posiedzeniu'
komisji uczestniczących
s 56. 1' Skargi, lvnioski oraz peĘcje, do ktÓrych rozpatrzeniawłaściwajest Rada Gminy, rejestruje się,
w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków albo w Centralnym Rejestrze Petycji prowadzonym przez wtaściw4
komórkę organizacyjnąUrzędu.
2. Petycje są udostępniane w BiuleĘnie Informacji Publicznej Urzędu Gmirry poprzez zamieszczenie
odwzorowania cyfrowego (skanu) petycji, daty jej zŁozenia oraz imienia i nazwiska albo nazw podmiotu
poprzęz
informacje
pętycję
w przypadku
zgody
wyrazenia
wnoszącego
o okresie oczekiwania rrapeĘcje wielokrotne oraz informacjeo sposobiezałatwieniapetycji.
$ 57. Komisja ds' Skarg, Wniosków i Petycji, w oparciu o dokumerrtacjędostarczonąprzez Wójta Gminy oraz
innę udokumentowanieokoliczności sprawy, po przeprowadzeniu postępowaniawyjaśniającego'wydaje opinię
i proponuje Radzie Gminy sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku albo petycji przygotowując w tym zakręsie
projekt uchwaty.
s 58. 1. Rada Gminy rozstrzygaw formie UchwĄ

o sposobiezatatwieniaskargi, wniosku lub petycji:

1) W przypadku petycji i wrriosku do uchwaĘ doŁączasię uzasadnierriedotyczącesposobu ich załatwienia'
2) w przypadku skargi do
i prawne rozstrzygnięcia'

uchwaĘ

dołącza się

uzasadnienie, zawierające r,vy'jaśnieniefaktyczne

2. Merytoryczne rozstrzygnięcieskargi lub wniosku, polega na:
l) uznaniu skargi lrrb wniosku za uzasadniony, z ewentualnym zaleceniem dla podmiotów.właściwych,co do
sposobupostępowaniaw sprawie będącejprzedmiotemskargi lub wniosku.
f) uznaniu skargi lub wniosku za nieuzasadniony, jezeli zarzuĘ skargi lub twierdzenia wńiosku
potwierdzeniaw tokrt ich rozpatrywania.
3) podtrzymaniu swojego poprzedniego stanowiska o uznaniu skargi za
przervidzianymw Kodeksie,

nie znajdą

nieuzasadnioną w przypadku

Rozdział 5.
Zasady działania Klubów Radnych.
$ 59. l. o powstaniu lub rozwiązaniu Klubu Radrrych, Przewodnicz4cy Klubu Radnych informuje pisemnie
PrzewodniczącegoRacly Gminy oraz Radnych podczas najblizszej sesji'
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2' Informacjao powstaniuKlubu Radnych powinna zawierać:
l) nazwęK|ubu Radnych;
2) listęczłonków,potwierdzon4ich podpisami;
3) imię i nazwisko PrzewodniczącegoKlubu Radnych.
3. Radny możebyó człorrkiemtylko jednego Klubu Radnych'
Rozdział 6.
Tryb pracy Wójta
s 60. l. wójt moze uczestniczyćw sesjłchRady lub moie wyznaczyó osobę.
2. Wójt może udzielió Przewodniczącemu Rady Gminy, Komisjom oraz Radnym, informacji
i pomocy we wszystkich sprawach doĘczących pracy Rady Gminy, w szczęgólnościudostępnia posiadane
materiaĘ oraz przedstawiai wyjaśnia'
3. Wójt realizuje zadania wynikające z ustaw lub uchwałRady Gmirry.
Zasady jawności
$ 61. obywatęlom udostępniasię dokumenty okeślonew ustawach.
$ 62. l. Dokumenty wynikające z wykonywania zadan publicznych udostępnia się z uwzględnieniem
obowiązującychprzepisów:
l)r,v komórkach organizacyjnych wzakręsie prowadzorrych przez niespraw, zgodnie zpodziałem zad,an
określonychw Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Gilowice.
2) w jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury, w zakresie spraw jednostki, bądźteŻ
dokumentów będącychw ich posiadaniudotyczącychspraw prrblicznych'
2'DokumellĘ zzakresu działaniaRady iKomisji udostępniasię wBiurze Rady wdniach pracy Urzędu
Gminy, w godzinach przyjmowalria interesantów'
3' Porradtodokumenty,ojakich mowa wust.l i2 są równiez dostępnewwewnętrznej sieci informatycznej
Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnychzbiorach danych.
$ 63. Realizacja ttprawnieńokeślonych w $62 może się odbywaó wytącznie wIJrzędzie Gminy iw obecności
pracownika Urzędu Gminy poprzez kopiowanie i robienie zdjęó'
RozrJział7.
Jednostki pomocnicze Gminy
$64. l. o utworzeniu, połączeniu ipodziale jednostki pomocniczej Gminy'
rozstrzygaRada w drodzę uchwałyz uwzględnieniemnastępującychzasad:,

atakże zmianie jej granic

1) Inicjatoremutworzenia, połączenia,podziału'zniesienia oraz zmiany granic jednostki pomocniczej mogą byó,
po przeprowadzeniukonsultacji zmieszkancami Rada Gminy, Wójt albo grupa mieszkańców, działającena
zasadachokreślonychw odrębnejuchwalę,
2) Projekt grarricjednostki pomocniczej sporządzaWójt w uzgodnieniuz inicjatorami utworzeniatejjednostki.
3)Przebieg granic powinien uwzględnió naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz więzi
społeczne.
2'Do znoszeniajednostek
pomocni czychstosujesię odpowiednioust. l'
S 65. l. Gospodarka finansowajednostek pomocniczych prowadzonajest w ramach budzetuGminy Gilowice.
f ,IJchwała budzetowa określawielkośćśroclkówwyodrębnionych do dyspozycji poszczególnych jednostek
pomocniczych.
3. JędnostkipomocniczeprzedkładająWójtowi poprzezPrzewodnicząaęgoRady Gminy:
l) projekty planów obejmujących wydatki tych jednostelr oraz wnioski doĘczące zadań inwestycyjnoremontowych w danym Sotectwie do projekfu budzetu, w terminach określonychw uchwale Rady Gminy
w sprawie trybu prac nad projektem uchwaĘ budzetowejGminy Gilowice.
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2) roczne sprawozdaniaz działa|ności
finansowej ( z wykonania planu finansowego), w terminie do 3l stycznia
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jednostek
wyodrębnionych
po*o,ni."y.r,
dodyspozycji

w budzecie Gminy następujew granicach kwot określonychw planie finansowym, zuwzg|ędnięnięmprawidłowo
dokonanych przeniesień oraz zgodnie z planowaflym prueznaczeniem i zakresem dziatania określonymw ich
statutach, w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy
o finansach publicznych. Kaidy wydatek przed jego dokonaniem powirrien byó uzgodniony i potwierdzony przez
komórkę merytoryczną U rzędu Gm iny.
\

Rozdzial S.
Posfanowienia końcowe

$ 66. Zmiana Statutunastępujew trybie właściwymdla jego uchwalęrria.
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