
RADA GMINY
\r,f starczy UCHWALA NR 2()(),XXXI.2OT8

R4DY CMINY STARCZA

z dnia 19 pa:dziernika 2018 r.

rr sprawie Statutu Gminv St8rcza

Na podstawie an.3usi-1. art .  18ust.2pk1. I  i  art .  :10 ust.  2 pk1 1. art .4l  ust.  I  oraz an.42 ustau_y zdnia
8 marca 1990 roku o samorzEdzie gminnyn (Dz. U. z 2018 | poz. 994 z p6in.zn.) Rada Gminy Starcza uch$'ala co
nasiepujc:

S t. Przljmuje siatut Cminy Starcza stano$,iqc) zalacznik do niniejszej uchwab.

S 2. Wykonanie uchwaly powierza sie W6jto$i Gminy.

$3.lracq moc: Uchwala nr i5,lv,'0i Rady Gminl Starcza zdnia 2l marca 200ir. w sprawie uchwalenia
Statuu Gminy Starcza oraz tjchwala Nr 129/XVr09 z dnia l0 k$iernia 2009r. w spra\\'ie zmian! Staturu cminy
Starcza.

$ 4. I  chqara podlega oplo./enru $ D/ i<nni lu Ur, , fJo$\m U oje$od^ua \ la 'k iego

S 5. Uchwala wchodzi $'zycie z dniem rozpoczgcia kadencji organ6w jednostek samorzqdu tervtorialnego
naslepujqcej po kadencji. w czasie kt6rej Statut zosial uchwalony.

Prze\odniczqca Ra9 Gmin)

ft1^
ngrtrwa Jedrzejewsk"
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Zata,cznik do uchwaly Nr 200.XXXL2018

Rady Gminy Starcza

z dnia 19 pajtdziernika 2018 r.

STATUT GMINY STARCZA

Rozdzial l.
Postanowienia 0g6lne

$ l. Uchwala okreila:

1) ustr6j Crnir] Starcza.

2) zasady ruorzenia. l4czenia, podzialu i znoszenia jednostek pomocniczlch Gmjny oraz udzialu
przewodnicz4cych tlchjednoslek w pracach rady gmin),

l) organizacjg $ewnttrznq oraz tryb pracy organ6{ Gminy Starcza.

l i  /asad\ i  rDb d/ idlanid Komi. j i  Re$iajni .

5) zasad] '!]-"rb dz'alan'a Komisji Skarg. Wniosk6\ i Petycji.

6) zasad]- dzialania llub6w mdnych Rady Gminy Starcza,

7) upra$'nieniajednostki pomocniczej do prouadzenia gospodarki finanso$ei w ramach budzetu gn]in),.

8) zasady dostqpu obywaleli do dokument6w $,nikaj4cych z wlkonania przez organy gmin) zadai publicznych
oraz kor4 stania z nich.

g 2. Ilekrod r niniejszej uchwalejest mowa ol

l) Gminie nale4 przez 10 rozumie6 Gming Starcza.

2) Radzie - nalez]- przez lo rozumiea RadQ Cminy Starcza,

3) Komisji - nalez)- przez ro rozumiei komisje Rady Gminy Starcza.

a) Komisii Re$'i4inej - nalezy przez to rozumie6 Komisjl Rewizyjnq Rady Gmjn' Starcza,

5) Komisji Skare, Wnjosk6w i Pel]cji nale4 ptzez to rozunriea Komisjt Skarg, wniosk6w iPetlcji Rady
Gmin) Starcza.

6) Przewodniczqcym Rady nalezy przez to rozumiea Przewodniczacego Rad] Gminy Starcza-

7) W6jcie - nale4 przez to rozumie6 W6jta Gminy Starcza,

8) Slatucie nalez,v' przez 1o rozumiea Staiui Gminy Srarcza,

9) Ushwie o samorzqdzie gminnlm- \ale4 ptzez to rozumied ustawe z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym.

Rozdzi|l2.
Gmina

S 3. I . Gnina Slarcza j est podstawowq jednostk4 lokalnego samorz4du terytorialnego, powolan4 dla organizaci i
4cia publicznego na swoim rerytorium.

2. Wsz.vstkie osoby. z zapisem stalego pobylu na obszarze Gmin). z moc] usta$.y o samoz4dzie gminnym,
sianowiq gmirn4 $.sp6lnor9 samorzEdowE, realizujEca swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzial w referendum
orzz poprzez s\\'e organr''.

i. Siedziba organ6r\. Gminy jest miejscowosc Starcza.

Rozdzial3.
Jednostki ponocnicz€ Cminy

5 ,1. L Gmina podzielona jest na 5 soledw ij.: Klepaczka. Lysiec, Rudnik Maly. Starca i wlasna.

2. O utworzeniu. pol4czeniu. podziale i zniesieniu jednostki ponocniczei Crniny rozstrzyga Rada w drodze
uchwaly z uwzglgdnieniem nastQpujqclch zasadi
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1) inicjatorem utworzenia, pol4czenia, podzialu jednostki pomocniczej noze by6 1i,f rnieszkaic6w obszaru. kt6ry
tajednoslka obejmuje lub ma obejnorvaa. albo organy Cniny,

2) utworzenie. polqczenie. podzial jednoslki pomocniczej musi zoslaa poprzedzone konsuhacjami na zasadach
okrealonlch w odrebnej uch$ale.

3) do znoszeniaiednoslki pomocniczei slosuje siQ odpowiednio powyzsze zasad),

a) projekt gran ic jednostki pomocniczei sporzqdza W6jt w uzgodnien'u z inicjatoramiutworzenia iejjednosrki.

5) przebieg granic jednostek pomocniczlch powinien uwzglgdnia6 nalulalne uwarunl(o\rania przestrzenne,
konrunikacljne i wigzi spoleczne.

$ 5. L Jednostki pomocnicze gminy pro*adz4 gospodarke finansow4 r'ramach budzetu Cminy.

2. Jednostki ponrocnicze cmin) gospodarujA samodzielnie srodkami $tdzielonymi do ich dyspozycji
przeznaczajq te irodki na realizacjg zadan spocz]\\ajqcych na $chjednostkach.

3. Rada corocznie rozstrzyga o wydatkach jednostek pomocnicz)ch i$ miar9 polrzeb uchwala zalEczrik do
uchwal-1 budzetowE $ ukladzie dziai6w lub rozdzialo*' klasyfikacj i budzeionej.

g 6. L Przewodniczacy organu \ykonawczego jednostki pomocniczej moze zabieraa glos na sesjach i skladaa
wnioskiw spmwach zwiqzan) ch z reprezentowanq j ednostkq pomocnicz4.

2. PrzewodniczEcy organu $ykona$czego jednostki pomocniczej wyraza w imieniu solecilva opinie i sklada

I Przewodnicz-acy Rady umozli$'ia Prze$'odniczacemu jednostki pomocniczei udz'al * sesjach poprzez
zawiadomienie o rerminie i miejscu.

Rozdzial l.
organizacja wewnetrzna Rady

S 7. Rada dz'ala na sesjach. poprzez s$'oje konrisje oraz przez w6jta w) konuj qceso j ej uchwab.

$ 8. Do $e$nerr, ,n\ch orsano$ Rad\ nale,,4:

I ) Przewodniczac)-

?) Konisja Rewi4jna

3) Komisja Skarg. Wniosk6" i Petlcji

,1) komisje stale

5) komisje dorazne powolane do okeslon]ch zadan.

S 9. I Rada moze po$olaa komisje stale i dorazne na asadach okrealonych w ustawach i natutacb.

2. W6j1i Komisje Rad-y podlegajQ pod Rade kt6rej skladajq sprawozdania ze swo.jej dzjalalnoSci.

3. Rada powoluje Komisje Rewizyjna i KomisiF Skarg. Wniosk6$,i Petycji na zasadach okeslonych !v staiucie

$ 10. W-vboru PrzewodniczEceso i Wic€prze"'odniczacego dokonuie Rada no\,!ej kadenclr.

S I I . I . Prze$odnjcztc] Rad], a w prz)padku j ego nieobecnosci lub z j ego upo$ aznienia Wiceprze$ odniczacy
w ramach organizacji pracy Rad), z$oluje sesje Rady.

2. Przewodni€zasy Rady, aw przypadkujeSo nieobecnosci lub zjego upowamienia Wiceprze\,lodnicz4cy
$ ramach prowadzenia obrad Rady:

I ) pzewodniczy obradom.

l) sprauuje policjf ses)ina.

3) kieruje obslusa kancelarJ,jnE posiedzen Rady.

4) zarzqdza i przeprowadza giosowanie nad pro.jektami uch*'al.

s) podpisuie uchwab rady.

S 12. w przlpadku odwo,ania z tunkcji bqdz wlsasniEcia mandatu Przeuodnicz4cego lub
wiceprze$odnicz4ceso Rad] przed upb"'enr kadencji. Rada na s$ej najblizszej sesji dokona u,vboru na brakuj4ce
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Rozdziel5.
Tryb prucy Rady

Sesje Rady

S 13. l. Rada obraduje na sesjach i rozstrzlsa w drodze uchwal spraD nalezace dojej kompet€ncji. okreilone
!i usta$,ie o samorz4dzie gninnym oraz w innych przepisach prawa.

2. Uchwala moze prz!braa posta6:

I ) postanowienia procedumlnego.

2) deklaracji zawierajqcej samozobowiazanie si9 do okedlonego postgpo$,ania,

i) oiwiadczenia- zawiemj4cego stano$isko s okreslonej spralie.

4) apelu zawierajqcego lbrmalnie niewiez4ce we^r'ania adresai6w ze$nflrznych do okreslonego postlpowania.
podjecia inicjatlwy czy zadania.

5) opinii zawierajqcej oiwiadczenia wiedzl oraz oceny.

3.Do postanowien, deklancji. oS$'iadczen. apeli i opinii ma za-stosowanie prze\r-idziany u Statucie tryb
zglaszania inicjafu) uch{aloda$czej i podejmowania uchwal.

$ l,l. L Rada odbqa sesje zw)czajne z czgslotli$ oS€i4 poirzebnq do wykonania zadan Rady, nie rzadziej
jednak niz raz na kwaftal.

2. Sesjami zwyczajnymi sq sesje przew'dziane $ planie prac) Rady.

3. Rada Gminy moze odbywa6 sesje nadzw)-czajne. z\roly\lane w przypadkach prze$idzianych w usta\rie na
$,niosek W6jta lub % ustawowego skiadu Rady w ciagu 7 dni od zlozenia wniosku.

Przlgolosanie sesji

$ 15. l. SesjQ prz)gotowuje Przewodniczacr'.

2. Przygolo\\anie sesji obejmuje:

l) ustalenie porzadku obrad.

2) ustalenie czasu i miejsca obrad.

l) zapewnienie dostarczenia radD)m material6\i. w tym pmjeki6$' uchwal dotycz4cych poszczeg6lnych punlt6w
porzadku oblad.

i. Sesje z"oluje Przewodniczac] Radt lub zjego upor,!aznienia wiceprzewodnicz4c)-.

4. O terminie. miejscu i propono$anym porza.dku obrad sesyjnych po$iadamia sie radn]-ch najp6zniej na 7 dni
przed ierminem obrad za pomoc4 pocztv rradyc) inej.

5. W powiadomieniu o sesji nalez) poda6:

I) termin rozpoczQcia,

2) m;ejsce odbycia,

3) porzqdek obrad oraz zalaczy6 projekb uch*al. jak r6\nieZ ;nne njezbedne maieriallr zwiazane z porzadkiem

$ 16. l. Zawiadomienie o terminie. niejscu i przedmiocie obrad Rad, po\\'inno bya podane do publicznqi
$iadomosci $ spos6b zuczajowo przyjgt.,- na i dni przed ustalon)-m teminem obmd na suonie BIP i na tablicy
ogloszei UrzQdu Gminy.

2- Informacja o ktorej mosa w pkt.l za\r'ien adres strony intemetowej. na kl6rej bQdzie transmitowany obraz
i dt*igk z obrad Rady Gminy oraz adres strony intemetowqi, na kt6rej udostgpniony bgdzie archiwalny zapis
obrazu i diwilku z obrad Rad) Gnin).

$ 17. L Przed kazda sesj4 Przewodniczqcy Rad), po zasiggnigciu opinii W6ila ustala list9 os6b zaproszonych
na sesJf,

2. W sesjach Rady moga uczestnicz.va - z giosem doradc4r'm nie bEd4€y radnym Seketarz i Skarbnik Cminy

S 18. I - Jawno(a sesji polega na utrualeniu w]nik6w glosowania z wykorzyslaniem urz4dzen elektronicznych.
transmisyjnych i nagr) wajqcych.
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2. Glosowanie jallne na sesjach Rady Gmin) Starcza odbywa sie za pomoc4 urz4dzeri umozliwiajEcych
sporzadzenie iutr$'alenie imiennego rykazu glosowan radnych Rady Cminy Starcza. Urz4dzenia elekroniczne
bqda dokon)$.ab zlicz€nia gloso$, (gloso r,! anie eleklroniczne).

i. W pr4padku. gdy przeprosadzenie gloso$ania elektronicznego nie jest mozliwe z prz,vczyn rechnicznych.
przcpro\adza siq gloso\ranie imienne, za wyjqtkiem glosowania nad wnioskami formalnymi gdzie gioso*anie
odbywa sig uylEcznie przez podniesienie rqki.

4. Imienny wykaz gtosowan radnych Gminy Starcza podaje si9 niezwlocznie do publicznej $'iadomosci
w Biulerynie lnfonnacji Publicznej ina stronie intemetowej gminy Starcza oraz winny spos6b zwyczajowo
prz)aety w Gminie starcza.

S 19. l. Sesja odby$a sip najednym posiedzeniu z astrzezeniem uslgpu 2 i l.

I Na wniosek PrzewodniczEcego obrad badz radnego. Rada moze poslanowic oprzerqaniu sesji
i kontynuo\r'aniu obrad w innym \rfznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej selji

3. O przerwaniu sesji w 4bie prze$idzianym w ust. 2 Rada moze poslanowi6 w szczeg6lno(ci ze nzgledu ra
niemozliwoii \i:-czerpania porzadku obrad lub koniecznosci jego rozszerzenia. polrzebQ uztskania dodatkowych
materjalow lub inne nie prze$idzjane przeszkod), uniemozli*iaj4ce Radzie wlasciwe obradowanie lub podjq€ie

,1. Fakt przeN'ania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, k6rzy bez usprawiedliwienia opuicili obrady przed
ich /akoic/eniem. odnorosuje 5i l  $ prorotole.

$ 20. 1. Rada moze rozpocza6 obrad]' tylko w obecnoSci. co najmniej polowy ustawowego skladu chyba, ze
Rada n'e bedzie podeimo'\'at uch\r'al.

2. Przewodniczacy Rady nie przerywa obrad. sd_v liczba radnych obecnych *'miejscu odb)r*ania posiedzenia
Rady spadnie ponizqipolo\l-y skladu:jednakze Rada rie moze w6\'czas podejmowa6 uchwal.

S 21. L Sesje otwiera. prowadzi i zamyka Prze*odnicz4c) Rad-v.

2.W razie nieobecnosci Przesodniczacego czynnoaci okre(lone wust. I $ykonDje wlznaczon) nrzez niego
Wiceprzewodniczac).

3. Rada na wniosek Przewodniczqcego Rady lub co najmniei rrzecl radn)ch moze po$ola6 sposr6d radnych
Sekretarza obrad i po{ierz}a mu prowadzenje IisO m6$,c6w. rejesiro\r'anie zsloszon}ch wniosk6w. obliczanie
wynik6{ glosowania jawnego. sprawdzenie qDorum oraz B)-kony}anie inn}ch czynnoSci o podobn}m

$ 22. l. Otwarcie sesji nastgpuje po \{ypowiedzeniu przez Przewodnicz4cego obrad formuly: "Orwieram .....
sesjQ Rady Gmin) Starcza".

2. Po oiwarciu sesji Prze{odnicz4c} obrad shvierdza na podstawie list} obecnosci pra\iomocnoSa obrad. a w
pr4padku braku quorum zan]ka obrady, $]znaczajac now) termin bqdz kontyruuje obrad) bez prawa
podejmowania uch"al.

$ 23, Po otsarciu sesji Przewodnicz4cy obrad siawia pyanie o ewenoaln-v wniosek w spm\Jlie zmian porzadku
obrad. Z {nioskiem o uzupelnienie badz zniane w projekcie porzadku obrad nroze qstapia kazd} radn} lub W6jt.

$ 2,t. Po'7adel obrad ot'ejmuj< $ \z\ze:6lnojci:

l )or$arcie.e' j i  i  nqied/enieprasomocnoici .

2) przyjFcie porzadku obrad,

i) prz gcie Fotokolu z obrad poprzedniej sesji,

4) sprasozdanie z prac] W6jta !v okesie migdzr-sesyjnym. zr'laszcza z wykonania uchwal Rady,

5) dyskusja iwolne wnioski,

6) rozpatrzenie projek6$'uchwal lub zajgcie stanowiska,

7) odpowiedzi na zapltania, interpelacje i \\'nioski zgloszone na aktualnej i poprzednich sesjach.

8) zamkni9cie obrad.

S 2s. Sprawozdanie. ojakim mowa w S 24 pki. I sklada w6jr .

$ 26. l. Radni mogE kierowaa do Wojta zapylania i inleryelacje na zasadzie okreslonej w usra$ie i slalucie.
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2. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajEcq. radny pytajqcy moze zwr6cii si9 do Przewodniczacego
Rady o uzupelnienie odpowiedzi.

3. Nad zapytaniem i interpelacj4 oraz odpowiedziq nie przeprowadza sig dyskusji.

,1. Niezrlemie od zapyran i inle$elacji radni mogE kierowa6 do W6jta inne $nioski ustnc podczas sesji.

$ 27. 1. Pzewodniczqcy obrad prowadzi obrady wedlug ustalonego porz4dku, otwienjEc i zamykajqc dyskusje
nad kazdlm z punkt6w.

2. Przewodniczqcy obrad udziela glosu wedtug kolEnosci zgloszei, \l'uzasadnionych przypadkach moze takze
udzielia glosu poza kolejnosci4.

i. Przewodnicz4cy obrad moze udzieli6 glosu osobie nie bqd4cej radnym. Odmawiajac udzielenia glosu
Przewodniczqcy obradom moze zadecldolva6 o zalqczeniu do protokolu pisemnego w,vst4pienia tej osob).

$28. L Prze$odniczecy obrad czu$'a nad spralvnym przebiegiem obrad. a z\r'laszcza nad z$i9zlosciq
$yst4piei radnlch oraz innlch osob uczestniczacych w sesji.

2. Przewodnicz4cy obrad moze czlnit radnym uwagi dotyczEce t€matu. form iczasu trwania ich \\)stqpiei.
a szczeg6lnie w uzasadnionych przypadkacb prz_vwota6 m6wca "do rzeczy"-

3. Jezeli temat lub spos6b s)'stqpienia albo zachowania radnego w spos6b oczlwisq/ zakl6cajE porzqdek obrad
b4dz uclrlbiaja powadze sesji. Przewodnicz4cy obrad przywoluje radnego "do porzqdku". agdy przv$'olanie
nie odniosto skutku moze odebrai mu glos, nakazuj4c odnoto\\.anie tego faku w protokole.

'1. Posianowienia usl. 2 i I stosuje sig odpowiednio do os6b spoza Rady zaproszonlch na sesjq i do
publicznoSci.

5.Po uprzednin ostrzezeniu Przewodniczqcy obrad moze nakazai opuszczenie sali tym osoborn sposrod
pxblicznoici. kt6re s\loim zachowaniem lub r)stapieniami zakl6caja porzqdek obrad bqd, naruszaja powage sesji.
w przypadku nie stoso*'ania sil do w$. procedury PrzewodniczEcy obrad oglasza przerwf i zawiadamia organy

S29. l. Przewodnicz4cy obrad udziela glosu poza kolejnoSciq \r sprawie wniosk6* natury formalnej.
u szczes6lnoici doOcz4c]ch:

l) stwierdzenia quorum,

2) zmiany porz4dku obrad.

j) ograniczenia casu w.vstqpienia dyskutantor'.

4) zamkni9cia list-v monc6w lub kand_vda16w,

5) zakonczenja d'skusji i podjQcir uchwaly.

6) zarzqdzenia przerwy.

7) odeslania projektu uch\\a1,./ do konisji.

8) przeliczenia glos6w.

9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodnicz4c) obrad poddaje pod dyskusie. po czlm pod glosowanie.

S 30. 1. Po wyczerpaniu lisq m6wc6\r'. Przewodnicz4c) obrad zzmyka dyskusjQ. W razie potzeb\ z rz4dza
przenv9 w celu umozliwienia wla(ci\\ej Komisji lub W6jtowi ustosunlowania siF do zgloszonych w czasie debat)
'$,niosk6w, ajeili zaislnieje taka koniecanoSi prz_vgotowan;a poprawek w rozpatry\,anym dokumencie.

2. Po zamknigciu dyskusji Przewodnicz4cy obrad rozpocz,vna procedurt gloso{ania.

i. Po rozpoczQciu procedur) glosowania, do momentu zarz4dzenia gloso*ania. PrzewodniczEcy obrad moze
udzieli6 radn)m glosu iylko w ceiu zgloszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz4dku

$31.LPo *yczeQaniu porzadku obrad Przewodniczacy obrad koricz) sesj9, wypowiadaj4c formul9
"Zamykam ... sesjg Rad] cminy Srarcza".

2. czas od otwarcia sesji dojej zakonczenia uwaza sic za czas trwania sesji.

i. Postanowienie ust. 2 dot) czy takze sesji. kt6ra objela $iecej nizjedno posiedzenie.
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4. Z przebiegu obrad sesj i Rady Gminy sporzqdza si9 protok6l. kt6ry odzwierciedlajej przebieg.

5. Protok6l z sesji $-yklada sie Radnym $ Biurze Rady na piei dni przed terminem sesji, na kt6rej ma nast4pic
jeso przigcie.

S 32. l. Radajest zwiqzana ucb"al-a od chwjli jej podjFcia.

2. Uch)lenic lub zmiana podietej uchwaly moze nasrapi6 t-lko w drodze odrgbnej uch*aly podjgtej
nie *'czeSniej. niz na nastgpnej sesji.

l. Postanowienia usl. 2 nie slosuje si9 * odniesieoiu do oczywislvch omylek.

$33.Do wszystkich os6b pozostajEcych w miejscu obrad po zakoiczeniu sesji lub posiedzcnia maj4
zastoso\r'anie og6lne przepisy porzadko\re wlaaciwe dla miejsca. w kt6ryn siF odbywa.

$ 3,1. l. Z kazdej sesjj sporzadza sie protok6l.

2. Nagranie przcbiegu obrad sesji przechowuje sie w archi*um zaklado\rym do czasu przyjecia protokolu
z sesji k6rej nagranie do!cz]lo.

S 35. l. Protokol z sesji nrusi wiemie odz$.ierciedla6 j ej przebi€g.
' .  Prorot, i l  /  r . , i i  fos nien \ \  . , , r ,7egolnoi( i  za$ ierdc

l) nuner. datg iniejsce odb$ania sesji. godzint.jei rozpoczecia i zakonczenia oraz imie i naz*'isko
Prze"odniczqcego obrad ; protokolanta.

2) stwierdzenie prawomocno{ci posiedzen ja.

i) imiona i nazNiska nieobecnych czlonkow Rady z ewentualnlm podaniem przlczyn nieobecnosci.

,{) odnolosanie prz)jQcia protokolu z poprzedniej sesji.

5) ustalony porzEdek obrad.

6) przebieg glosowania z wyszczeg6lnieniem liczby glos6\ i "2a". "przeciw" i 'wstrzr-muj 
4cl ch sif'r oraz glos6w

7) podpis Przewodnicz2cego obrad i osoby sporzadzajacej prorok6l.

S 36. 1. w irakcie obrad. lecz nie p6zniei niz do dn;a poprzedzajacego sesjg. na kt6rej ma dojS6 do przyjgcia
protokolu radni mogq zslasza6 poprawki lub uzupelnienia.

2. Rada noze pr4,ja6 protok6t z poprzedniej sesji wftz z rozparrzeniem zgloszon) ch poprawek i uzupelnien.

$ 37. Do prolokolu dolqcza sit lisl9 obecnosci radnych oraz odrgbnE lisiq zaproszonych goSci. leksry przyjgr)"ch
przez RadE uchwa,, o(wiadczenia i inne dokumenn zlozone na rece Prze\!odniczqcego Rad).

Uchwaly

S 38. Uchu,al) sa sporzadzane w ibrmie odrgbnych dokument6w.

$ 39. lnicjaqwf uchwalodawcza posiada kazd) z radnlch oraz W6jt. a taLze grupa mieszkaic6w na zasadach
okreSlon) ch $ usta$ie i uchr,lale.

$,10. Uch$al-v Rady podpisuje Prze$odniczac) Rady. o ile uslauy nie stano$iq inaczej oraz przekazuje je
W6jto$i dez\|locznie po zakonczeniu sesji.

Procedura giosowania

$ 11. W gtoso$.aniu bior4 udzial wf]4cznie radni.

S,12. I Gloso\,lanie jawne odbywa sit prz) zastosowaniu sprz€tu umozliwiajEcego utrwalenie sporzqdzenia
imiennego ulkazu gloso$.ai radnych.

2.Glosowanieja$,nezarz4dzalpf leqowadzaP:zesodniczacyobrad.przel iczaoddaneslosy'za! ' - ' !przeciw'
i"$.str4muj4ce sie". sumuje je i por6Rnujac zlista radnych obecnycb na sesji. wzgltdnie ze skladenr lub
ustawowym skladem rad). nakazuje odnolouanie w)nik6w glosowania \,! protokole sesji.

3. Do ustalenia \llnik6w gloso\,!ania $-!korz}stuje sie program elekroniczn}.

4. W pr padku a$arii svstemu elekronicznego lub zakl6cen le€hnicznych gloso$.anie imienne odbywa si9
przez Dpowiedzenie giosno przez kazdego radneeo zgodnie z lislq obecnofti "2a". "przeciw!' lub "wstrzymuie
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5. Wyniki glosowania oglasza Przewodniczqcy obrad i nakazuje ich odnotowanie w protokole sesji.

S 43. l. Glosowanie tajne stosuie si€ w przlpadkach przewidzianych w przepisach praw-.

2. w glosowaniu tajnym radni glosujq za pomocq kafi osremplowan-vch pieczgcia Rady. przy czym
kazdorazo$o Rada ustala spos6b gloso\iania. a samo glosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisia
Skrutacljna z wllonionym spo5r6d siebic prze$,odniczqclm.

3. Komisja Skrutacljna przed pr4st4pienien do glosowania objainia spos6b glosowania i przepro\,radza je.
$yczltujac kolejno radny€h z list) obecnosci.

,1. Kan do glosowania nie moze by6 w;9cej niz radnych obecnych na sesji.

5.Po przeliczeniu elos6w Prze$'odn'cz4cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok6t. podajqc \yniki

6. Karq z oddanymi glosami i pro!ok61 gloso wania slano$iq zalqcmik do protokolu sesjr-

S,trt. L Przewodniczacy obrad przed poddaniem projeku uchwaly pod glosowanie precyzuje i oglasza Radzie
proponowan4 trei6 uchwaly * taki spos6b. aby jego redakcja blla przejrzysla. a uchwala nie budzila $'qtpliwosci
co do intencji wnjoskodawcy.

2. W piersszej kolejnoaci Przewodniczqc) obrad poddaie pod gloso$'anie wniosek dotycz4c) lresci uchwary+
naj dalej idqc) . jesli m oze to $] kluczr-6 potrzebe glosowania nad pozostalym i wnioskami. Elyenlualny sp6r. co do
rego, k6ry z v!niosk6w dot)czacy projektu uchwalyjest najdale.j id4c] rozstrzyga Prze\\'odniczqcy obrad.

] w prz,vpadku glosowania w spnwie w] bor6w os6b, Przewodnicz4cy obrad przed zamknieciem ljslv
kandydato\,! zapytuie kazdego z nich cz,v zgadza siq kandydowa6 i po otrzymaniu odpolviedzi twierdz4cej poddaje
pod glosowanie zamknigcie list) kandldai6w, a nast9pnie zarz4dza wybory.

.1. Przepis usi. 3 nie ma zastosowania. gO nieobecny kandydat zlozyl uprzedn;o zgodQ na pismie.

$ 15. L Jezeli opr6cz wniosku (wniosk6w) o podjqciu uch$aly w danej spm\rie zostanje zgloszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku ($.niosk6w) w pierwszej kolejnofti Rada glosuje nad wnioskiem o odrzucenie $niosku
(wnioskow) o podjecie uchwaly.

2. Closowanie nad poprawkami do poszczeg6lnych paragraf6w lub usrgp6w projekiu uch{aty nastgpuje
wedtus ich kolejnoici. ztym, ze w pies.szej kolejnosci Przewodniczacy obrad poddaje pod glosowanie le
poprawki. kt6rych przigc'e lub odrzucenie rozstrzyea o innych poprawkach.

i. w prz.vpadku pr4":i9cia poprawki \rykluczajqcej inne popra$ki do projektu uch$.al_v. poFawek tych
nie poddaje sit pod gloso$anie.

L W pr4padku zgloszen;a do lego samego fragmentu projektu uchwal kilku poprawek srosuje sig zasadg
okreSlon4 \\'$ 45 ust.2.

5. Przewodniczac) obrad moze zarz4dzia glosowanie lEcznie nad grupE poprawek do projektu uch$'aly.

6. Prze*odniczqcy obmd zav4dza gloso\\,anie u oslatniej kolejnodcj za pr4jFciem uchwa\ w calo(ci ze
zmianami r)nikajEcymi z popra$,ek przyjgtvch do projektu uchwaty.

7. PrzewodniczEcy oblad moze odrocz]6 glosowanie. o jakim moqa wust.6na czas potrzebny do
stwierdzenia" czj wskutek przyj9t-ch popra$ek nie zachodzi sprzecznosa pomiQdz) poszczeg6lnymi
postano{ieniami.

S46. l. Glosouanie zw]kl4 wiQkszoscia glos6u oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydalura. klora
u4skala wipkszE liczbg glos6w "za" niz "przeciw". Glos6w wstrzymuj4cych sie i niewaznych nie dolicza sig do
zadnej z grup glosuj4clch "za" cz) "przeci$l'.

2. Jezeli celem glosowania jesl $yb6rjednej z os6b lub mozliwosci. przechodzi kandydatura lub \.niosek, na
kt6ry oddano liczbg slos6\'$.i9kszE od liczb) slos6w oddanych na pozostale.

g ,17. l. Gloso$anie bezwzgledn4 rliQkszosciq glos6s oznacza, ze przechodzi wn'osek lub kandydatura, kt6re
uz]-skaly. co na.jmnjej jeden glos wiecej od sumt pozostalych waiinie oddanych glos6w. to znac4- przeciwnych
i wstrz"vmujqqch sil.

2. Glosowanie bez\.zglgdn4 *i9kszo6ciq ustawowego skladu Rady oznacza. 2e przechodzi wniosek lub
kandldatur4 kt6ra uzlskala liczbF calkowilE waznych gioso\ry oddanlch za wnioskieln lub kandydatern.
przewyzszaja.cE polowe ustawosego skladu Rady, a zarazem tej polowie najblizsza.

Konisie Radv
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9,18. Przedmior dziatania poszczeg6lnych komisji, zakres zadan i liczebnoSa okresla Rada w odrQbnych
uchwalach o ich powolaniu.

S ,19. 1. Komisje slale dzialaja zgodnie z rocznym planem przedlozonym Radzie.

2. Rada nroze nakaza6 komisjom dokonanie \i planie pracy stosownych zmian.

S 50. l. Kom;sje Rady mosq odbywai \\'sp6lne posiedzenia.

2. Komisje uch$alaja opinie oraz wnioski i przekazujqje Prze$odniczqcemu Rady.

LW uzasadnionych przypadlach $ynikajacych zpotrzeb Rady Przewodnicz4cy lub Wiceprze*odniczE€y
Rady. koordynuiqc praca komisji Rady moze zwr6ci6 sig do przewodniczqcego Komisji o z$'olaniejej posiedzenia
lub o zlozenie Radzie sprawozdania.

:1. Komisja wspolna podEmuje uchwab w closowan'u zwykl4 wiekszosciq glos6w w obecnosci co najmniei
polowy czlonk6w uczestniczAcych $ posiedzeniu Komisji-

S 51. Pracami komisji kieruje Prze$odnicz4q komisji lub Zastgpca Przewodniczacego komisji. $lbrany przez
czlonkow danej kornisji.

$ 52. L K. 'mi. je p'd.uJ4 nd po' ied/en,dch.

L Do posiedzen komisji stalych stosuje sit odpowiednio przepis! o posiedzeniach Komisji Rewia,jnej.

i. Pos;edzenia komisji s4 protokolowane.

g51. l- Przewodniczqcy komisji slalych lub wlznaczony radn) sprawozdawca co najmniej raz do rol-u
przedstawiaj4 na sesji Rady spra$ozdania z dzialalnosci komisji.

2. Przepis) z usl. I stosuje sig odpoeiednio do dora:nych komisii.

S 51. Opinie i wnioski komisji uchwalane sq w glosowaniu jaNnym z\ykle $'i9kszo(ciq glos6w w obecnoici.
co na'mniej plow] sktadu komisji.

Radni

S 55. l. Radni port|ierdzajE s$ojq obecnoia na sesjach i posiedzeniach komisji podpisen na liscie obecnoSci.

2. Radny $'ciqsu Tdni od daq odbycia sit ses.ji lub posiedzenia komisji, \r'inien usprawiedliwi6 swoj4
nieobecnosa, skladajqc stosoqne pisernne wljasnienie na rgce Przewodnicz4cego Rady lub Przewodnicz4cego
Komisj i .

$ 56. Radni mog4. stoso\r'nie do poirzeb przyjmo$aa mieszkanc6* Gminy w siedzibie lJrzedu Gmin-v
$ .pru$ach d. ' r) . /qc\.h G,n,n) Jej  mre., ,kanco$.

Rozdzial6.
Zasady i tryb dzialania Komisji R€*iz nej

Organizacja Komisji Re\izlinej

S57. l. Komisja Re$izyjna sklada siF z radnych i przedslawicieli \iszystkich klub6w. au6rod nich
Przewodniczqc). Wiceprzewodniczacy i pozostali czionko\\'ie.

2. Przewodniczacego i \1 iceprzewodniczacego Kornisji Rewizyjnej czlon]rowie kornisji sybieraj4 spo;r6d
sieb;e.

S 58, Przewodniczqcy Komisj' Rewizljnej organizuje prace Komisji Re$i4tjnej i prowadzi jej obrady.
W pr4"padku nieobecnoici Przewodniczacego lub niemozno(ci dzialania,jego zadania wlkonujejego Zast9pca.

Zasady kontroli

S 59. l. Komisja Rewiryjna kontroluje dzialalnoaa w6jta, gminnych jednoslek orsanizacyjnych ijednosrek
pomocnic4ch Gminy pod {zglpdemi

I ) legalno(ci.

2) gospodarnosci,

3) rzetelnoSci,

5) zeodnoici dokunentacji ze stanem faklycznlm.
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2. Komisja Rewi4jna bada w szczeg6lnosci gospodarkF finansow4 kontrolowanych podmiol6w, wtym
$ykonanie budzetu Gminy.

S 60. Komisja Rewizyjna *ykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie iw formach
$skazanych w uchwalach Rad).

S 6r. Komisja Re\r izyjna przepro$.adza nast9pujqce rodzaje kontrolj:

L komplekso$e obejmujqce caloSa dzialalnoaci podnriotu lub obszemy zesp6i dzialai tego podmiotu,

2. problemowe - obEmuj4ce \\ybrane zagadnienia lub zagadni€nie zzakresu dzialalnoSci konfolowanego
podmiotu, stanor,r'iqce niewielk; fragnrenl w jego dzialalnoSci.

l. spra$dzajace podejmowane wcelu ustalenia, czy ryniki poprzedniej kontroli zostafy uuzglednione
w toku posttpowania danego podmioiu.

$62. L Komisja Rewiztna przeprolvadza kontrole kompleksolle w zakresie ustalonym wjej planie pracy
zas_ierdzonympzezRadg.

2. Rada moze podja6 decyzjg w sprawie przepro\\.adzenia kontroli kompleksolej nie objetej planem, ojakim

S 63. l Postepolanie kontrolne przeprowadza sif w spos6b unrozli$iajacy bezstronne i rzelelne uslalenie
stanu fakt)cznego $ zakresie dzialalnodci kontrolorvanego podmiotu. rzetelne jego udokumento\r'anie iocene
kontrolowanej dzialalnoSci wedlug kryteri6w ustalon)ch w S 59 usr. 1.

2. Stan fakq czny usrala sie na podstawie dowod6w zebranych w toku postepowania kontrolnego.

i. Jako dow6d moze byd w)korzlstane \r'sz.vstko, co niejest sprzeczne z prawem. Jako do\rod] mog4 b]c
lDkorzystane w szczeg6inosci: dokumenl). slniki oglgdzin. zeznania 5wiadk6w. opinie biegbch oraz pisemne
syiaanienia i oawiadczenia kontrolowanych.

Tryb kontroli

S 61. l. Kontroli komplekso!rych dokonujq w imienju Konisji Rewiz)jnej zespoly kontrolne skladajQc. siQ. co
najmniej z d\\'6ch czlonk6\' Komisji.

2. Przewodniczqcy Komisji Re\\'iajnej wlznacza na piSmie kierownika zespolu kontrolnego. kt6ry- dokonuje
podzialu czynnoSci pomiedz! kontroluiacych.

l. Kontrole (z asrrzezenien ust. 5) przeprowadzane s4 na podstawie pisemnego upowaznienia !rydanego przez
Przewodnicz4cego Komisji Rewizljnej. okreslaja,ceso kontrolowany podmiot. zakes kontroli oraz osoby (osobe)
\ydelego$ane do przeprowadzenia kontroli.

,{. Konlrolujac} obowiazani sa przed przr"st4pieniem do czynno{ci konirolnych okazad kiero*niko\.i
kontrolo$anego podmiotu upowa2r enie, o kiorym mo\la w ust. 3 oraz dowodl osobisle.

5. w przypadkach nie cierpiqcycb zwtoki, kazdy z czlonko$' Komisji Rewiz):jnej moze prz-vst4pi6 do kontroli
problemowej bez wcze(nie.jszej uchwary_ Komisji Rewizyjnej oraz upo\lairienia, o 116rym moua wust.i- Za
pr4padki nie cierpi4ce zwloki uwaza sip w szczeg6lnoici syluacje. w ki6rych czionek Komisji Rewiz-vjnej
powezmie uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa lub gdy zachodz4 przeslanhi poz\.alajEce
przlpuszczaa. iz niezwloczne przepro\\'adzenie kontrolj pozwoli unikna6 niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia
ludzkiego lub tez zapobiec powstaniu strat materialnych w mieniu komunalnym.

6. Przed podjtciem dzialan kontrolntch. o korych mo$a w usr- 5 kontroluj-acy zobowi4zany jesr uzlskai
. ,sodF Pr. ,e$odnicz.Eceso Komisjr  Re$ ra jnej .

7.W pr4padku odmowy $Tmzenia zgod). o kt6rej mowa w ust.6 kontrolDjqcy odstqpuje od kontroli.
sporz4dzaj4c Dotatk9. kt6ra podlega wt4czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

0 6s. l. w razie powziecia * toku kontroli uzasadnioneso podejrzenia popelnie a przest€pstwq kontrolujqc)
niezsrocznie za$.iadamia o lym kierownika kontrolowanej jednoslki i W6jta. $'skazujac dowody uzasadniajace

2. Jezeli podejrzenie dotyczy osoby W6jta. kontrolujqc] za$iadamia o lvm Prze$odniczqcego Rady.

S 66. Cz-vnno(ci kontolne qkony\rane s4 w miare mozliwodci w dniach omz godzinach prac)
konlrolowanego podmiotu.

Prorokoh kontroli
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$ 67. 1. Kontroluj4cy sporzqdzajq z przepro*'adzonej kontroli w terminie 7 dni od dary jej zakonczenia
prolok6l pokontrolny obejnruj4cy:

l) naz$i i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imjF i nazwisko kontrolujEcego (konrrolujac) ch ).

i) dat)" rozpoczqcia izakonczenia czlnnofti konirolnych,

4) okreSlenie przedmioto\\.ego zakresu kontroli i okresu objgtego kontrola,

5) imie i nazwisko kiero$nika kontrolo\lanego podmiotu.

6) przebieg i wynik czynnosci konrrolnlch. aw szczeg6lnosci wnioski kontroli wskazujqce na stwierdzenie
niepmrvidiowoici w dzialalnosci kontrololvanego podmiotu oraz $skazanie dowod6w potwierdzaj4cych
ustalenia zawarte w protokol€,

7) datl i miejsce podpisania protokolu.

8) podpisy kontrolujqcego (kontrolujqqch) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatke o odmowie
podpisania protokolu z podaniem prz]cz-vn odmow.v.

2. Protok6l pokontroln) moze takze zaw'erai $nioski oraz propozycje co do sposobu usunigcia
nieprawidlowo(ci stwierdzonych w $]niku konroli.

S 68. Kierosnik kontrclolvanego podmiotu moze zlozy6 na rece Przervodnicz4cego Rady uwagi dot)czqce
kontroli i jej wynik6\,! w rerminie 7 dni od daq. przedstawienia protokolu pokontrolneso do podpisania.

S 69. Proiok6l pokonirolny sporz4dza siq w trzech egzemplarzach, kt6re \,\.terminie 3 dni od dat) podpisania
protokolu otrzymujE: Prze$odniczac) Rady- Prze'\'odn;czacy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontroiowaneso

Pldn) prdc) i  spra$o/dania Komisj i  Re$ i4jnei

$70. L Komisja Rewiz)jna przedklada Radzie do zatuierdzenia plan pracy w termini€ do konca sBcznia
kazdego roku.

i .  Pl"n pr ledlo/onr Rdd,, ie musizd$ier"c.  co najmniet:

l) lermhy odby$'ania posiedzen.

:) remrjny j $)kazjednostek, k6re zostanq poddane konroli komplekso$ej.

3. Rada moze atwierdzii iedynie cze(a planu Komisji Rewiz.vjnej: prr-"r'st4pienie do wykonywania kontroli
kompleksow]ch moze naslapia po zaNierdzeniu planu pracy lubjego czgici.

$ 71. I - Komisia Re\\izina sklada Radzie coroczne spra*ozdanie ze swoiej dzialalno(ci $ roku poprzednim.

2. Sprasozdanie powinno zawieraa:

l) liczbl. przedmjot. miejsca. rodzaj i czas przeprowadzonlch kontroli,

2) \ ykaz najwazniejszych nieprawidlowoici w] kr],tvch w roku kontroli.

3) \ykaz uchwai podjetych przez Komisje Rewizyjnq

4) *ykaz analiz kontrol; dokonanych przez inne podmiot! wraz z najwaznieiszym; $nioskami, $ynikaj4clmi
z t}ch konrloli,

5) oceng $ykonania budzetu gminy za rok ubiegiy oraz wniosek w spra$ie absolulorillrn.

Posiedzenia Komisji Rewiajnej

S 72. l. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwobwanych przez jej Prze{odniczqcego, zsodnie
z zalwierdzonym planem pracy omz w miarq potrzeb.

2. Przewodniczqcy Komisji Rewi4jnej zuoluje jej posiedzenia, kt6re nie sq objQle zatwierdzonlm planenr
prac) Komisji. w formie pisennej.

3. Posiedzenia. o jakich mo*a $ usr. 2 mogq byt z\.orywane z wlasDej inicjaty*y Przewodnicz4cego Komisji
Re$'izyjnej, a takze na pis€mny umotywowany wniosek:

I ) PrzewodniczEcego Rad).

2) nie mniej niz rrzech radnych.

Id: lD9F,I0E.1-359D-.1822-9ECG79lBlC72,llBB. I'odp$u)



i) nie mniej niz dw6ch czlonk6w Komisji Relvizyj nej.

4. Przewodnjcz4cy Komisji Rewiztnej moze zaprosic najej posiedzenia:

l) radnych nie b9d?cych czlonkani Komisji Re$ iz.lj nej.

2) osoby zaansazowane na $niosek Komisji Re$i4'jnej w charakterze biegl,.r'ch lub ekspert6w.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nalezy sporzqdzii proiok6i, kt6ry winien by6 podpisany przez wszystkich
c/ lonlu!{  lomtj i  u(/estnrczdc\ ch $ posied/eniu.

STJ.Uchwab Komisji Re$izyjnej zapadajq z$ykla wigkszosciq glos6w \\ obecnosci. €o najmniej polo\l-1
skladu Komisji \! glosowaniu jawnynr.

$ 7,1. L Komisja Rewiz)jna moze na zlecenie Rad) {spoldzialaa w wykon}\'aniu funkcji kontrolnej z innyni
tomtiami Rad\.  $, ,a[re5ie ich $lajci$osci  r , .ec,,oqej.

2. Wsp6ldzialanie moze polega6 w szczeg6lnoSci na wymianie uwag. informacji j doiwiadczerl dor.vcz4cych
dzialalnosci kontrolnqi.

$ ?5. Komisja Rewizina moze wystepowai do organ6$ Gminy \[ sprawie wniosk6w o przeproqadzenie
konlroli przez RegionalnA lzbp ObrachunkoNq. Naj$y2szq lzbg Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdzt^l1.
Komisja skarg, wniosk6w i p€tycji

$ 76. L Do zadan Komisji Skarg, Wniosk6w i Petlcji nalezr- analjza i opinio$anie skierowanlch do Rady
Gminy Slarczai

l) skars na dzialalno66 W6jta sminy Starcza i gminnych j ednostek organizacljnych.

2) $,nioskow.

3) petvcji skladanych przez obywateli.

2. Komisja Skars. Wniosk6w i Perycji moze przlnrowaa do protokolu skargi i wnioski \r'noszone do Rady
Cmin) Starcza ustnie.

S77. l.Kluby wskazuj4 po I kandydacie. aw prz.)'padku braku *,skazania przez kluby czlonk6w komjsji
$ybiera Rada Gminy.

2. Pracami Komisji Skars. Wniosk6w i Petlcii kierujejej Przewodnjczqcy.

i. Przewodniczacego i ZastFpcF Komisji Skarg, Wniosk6w i Petlcji ry-bieraja spoir6d siebie czlonkowje tej
Kom jsj i .

L Do zadan Komisji Skarg. Wniosk6$'i Perycji nalez, prz]-gotowanie i przedsta$ienie Radzie cminy Starcza.
propozycji zalatwienia spraw wynikajac)ch z kierowanych do Rady Gminy Starczq skarg, wniosk6w i perycji.

5. Swoje Rozstrzlgniecia Kom'sja Skarg. Wniosko* i Pery"cji przyjmuje $ fomie uchwal.

6. Uchwaly Konisji Skarg, Wniosk6w i Petvcji zapadai4 wiekszosciE glos6w $ obecnosci co najmniej polo$]
jej czlonr6w( quoruln).

7. Uchwaly Konisji Skarg. Wnjosk6w i Petvcji Prze\r,odnicza.c,\ Komisji przekazuje nie^vlocznie
Przewodnicz4cem u Rady Gminy Srarcza.

8. Sprawozdanie z prac Kornisji Skarg, Wniosk6rv j Petlcji. jak r6wnie2 uchwalone przez Komisjg propoz)cje
rozstrzygniga kierowanych do Rady Gminy Star€z2 skarg, \r'niosk6w lub petlcji, przesrawia podczas sesji Rady
Gminy Starcza przewodniczEcf rej Komisji albo \qznaczony przez Komisjg sprawozdawca.

$ 78. L Komisja Skarg. wnioskow i Pelvcji obraduje na posiedzeniach. przy obecnosci co najru ej polowy
skladu komisji * pr4padku podqjmowania uch*al.

2. Komisja Skarg. Wniosk6w i Petlcji zwoluie posiedzenie niezNlocznie. nie p6iniej niz w &minie 7 dni od
dnia wpryuu skargj, $niosku lub pet] cji oraz kieruje jej pracani.

3. Komisja Skarg. Wniosk6\a' i Peqcji moze odb)wai posiedzenia cyklicznie np. w stale dni tygodnia, miesiqca
iip. o stalej godzinie bez formalnego zwolania. Decyzje o 9m podeimuje Kom;sja. Miejsce i terminy odbywania
posiedzei cyklicznych podaje sit do publiczn)ch wiadomodc;na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy.

.1. Podczas nieobecnoici Prze$odnicz4cego Komisji Skarg, Wniosk6w i Peqrcji lub niemoznoici spra$owania
przez niego s\\.ojej funhcji, cz)nnofti Och dokonuje Zasttpca Prze*'odniczqcego Komisji.
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$ 79. W I kwartale roku kalendarzowego. Przewodnicz4cy Komisji Skarg. Wniosk6w i Petycii sklada na sesji
Rady Cmin) Starcza spra\\ozdanic z.jej dzialalnosci-

Rozdzisl 8.
Zasady dzialanir klub6N radnych

S 80. Radni moge lworz)a kluby radnlch, \!edlug kDteri6w przez siebie pr7-)jfiych. Przynaleznos6 radnego do
klubu jest dobrowolna.

S 81. 1. Powstanie klubu musi zostai niezwlocznie zgloszone PrzewodniczEcemu Rady.

2. W zeloszeniu podaje sig:

I ) nzz$ 9 klubu,

2) listt czlonkow-

3) imie i nazwisko przewodniczacego klubu.lub osoby do kontaktu.

3.W razie zmiany skladu klubu lub jego ro^riqzania Przewodniczqcy Klubu jest obowiEzan-v do
niezwlocznego poinformowania o tym Prze*odniczqcego Rad].

S 82. L Kluby dzialajq w okresie kadencji Rady. upl-r\\' kadencii Rady jesr r6wnoznaczny zrorriilzantem
klub6w.

2. Kluby mog-a ulega6 wczeiniejszemu roz$'iqzaniu na mocy uchwal ich czlonk6w, podejmowanych
bezwzglednE w;9kszo{cia w obecnofti co najnrniej polo\q czlonk6w klubu.

j. Kluby podlegaja roztri4zaniu uch*'ala Rady. gdy liczba ich czlonk6w spadnie ponizej trzech.

$ 83. Prace klub6w organizujE prze{odniczacy klub6$', w} bierani przez czlont6w klubu.

$ 84. L Kluby moga uch{alai $lasne regulaminy.

2. Przewodniczac) klub6* sa zobowi4zani do niezwlocznego przedkladania regulamin6w klubo$
PrzewodniczEcemu Rad).

i. Postanowienie usr.2 dotlczy takze zmian regulamin6w.

$85. l.Klubom przyslugui4 uprasn;enia $,nioskodawcze i opiniodatrcze w zakresie organizacji itrybu
dzialania Rady.

L Kluby mog4 przedsla\Jr1ac s\!oJe slanowisko na sesji rady w) iacznie przez swych przedsrawicieli.

Rozdziat 9,
organy wlkonawcze Gniny

S 86. l. W6jt kieruje biezEcymi spra$'ami Gminy oraz reprezentujej4 na zewnqlrz.

2. W6j1\')konuje uchwab Rady Gmin] i zadania Cmin) okeslone przepisami pra$a.

3. W6jt moze uczestniczya $ sesjach rady gminy i posiedzeniacb komisj;.

Rozdzial 10.
Zasady dostepu i korzystatria przez oblrateli z dokument6w wytnorzonych przez organy Gniny

087. L Mieszkaicy Gmin) maje prawo dostqpu do dokument6w *]nikaj4cych z Bfkony*ania zadad
publiczn]ch zgodnie z okre(lonymi ponizej zasadami. Mieszkaicy Gminy majq prawo doslQpu do:

1) protokoi6$:

a) Rady Grniny,

b) Komisji Rady Gminy.

2) uchwal:

a) Rady Gminy.

b) Komisji Rad) cniny.

i) innych dokumeni6w \rt nikaj4c! ch z wykon)$ania zadai publicznych przez organy Gminy.

2. Dostgp do dokumenrow obejmuje rowniez prawo wslEdu do dokumeniacji archi$,alnq

;. Prorokob z sesji Rady Gminy b9d4 kazdorazowo zamieszczane na slronie BIP UrzFdu Gffiny.
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$ 88. L Dokumenty Rady Gminy, Konisii oraz W6jta Grnin) bedq udostgpniane \.dniach i godzinach pracy
UrzQdu Gnin,.

2. Udostgpnianie akt nastepuje na pisemny wniosek zainteresowanego lub tez uslny wniosek zlozony do
protokolu i podpisany przez osobg zainteresowan4-

S 89. L Udoslgpnianie dokument6\r polega na umozliwicniu obysalelom:

1) przeglqdania dokument6w,

2) sporzqdzania z nich notalek odpis6w i kserokopii,

i) z4dania poir';erdzenia zgodno6ci odpisu z oryginalem.

Realizacja t)ch uprawnjei moze sig odblwa6 qylacznie w Urzgdzie Gniny w obecnosci pracownika
Urzedu Gminy.

2. Dokumenq powinny byi udoslppniane bezz*'locanie. a w przypadku braku takiej nozliwoici nie p6iniE niz
ll dni od zgloszenia $.niosku.

Przewodniczaca Radl' Gminy

V-l*'
msr f,wa J9drz€jewska
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