
UCHWALA NR III/15/2002 
RADY GMINY I MIASTA IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 30 grudnia 2002' roku 

w sprawie pnyjqcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej 

przyjqtego uchwalg 

Nr 138/2001 z h d y  Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2001. 

ogfoszony w Dzienniku Unqdowym woj. Kujawsko - Pomonkiego 

z 2002 roku Nr  31. poz. 572 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 1 Usrawp z dnia 8 marca 1990 roku o Samorzqdzie Gminnym 

t e k s t  jednolity (Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z pozn. zni..) 

Rada Gniiny i RIiasta uchwala, co nast~poje: 

S 1 

Przpjqc jednoiitv tekst S:a:utu Gmin!. i lliasta Izbica Kujanaska w brzmieniu srnno\\ iq;!,rl; 

zaiqcznik do niniejszej uch\c.al). 

S 2 

[ichvla sie Uchwale Vr I?S;20111 Rady Gminv i IIiasta lzbicp Kujalvskiel z ania 2S srudn~n 

200i w sprawie przyiqcia . . Statutu Gminy i bliasta lzbica Kujawska 

S 3 

.-. .. Uchwala podlega ogioszeniu w DzienniLu Urzedowyrn wo!. Kujawsko - Pomorskie~o 

i wchodzi w iycie po 14 dniach od dnia ogloszenia. 



zaiqcmik do Uchwaiv Nr IIU15/2002 
RGiM Izbiw Kui. z dnia 30 glvdnia 2002 r. 

Tekst jednolity 
STATUTU GMINY I MIASTA 

IZBICA KUJAWSKA 

Rozdziat I. Postanowienia og6lne 

§ 1. 
Uchwala okresla: 
1. ustr6j Grniny i Miasta Izbica Kujawska, 
2. zasady tworzenia, lqczenia podziah i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz 

udzialu przewodniczqcych tych jednostek w pracach rady gminy. 
3. organizacje wewnqtrznq oraz tryb pracy Rady Gminy i Miasta. komisji Rady Gminy i 

Miasta i Burmistrza Gminy i Miasta 
4. zasady tworzenia klu&w radnych Rady Gminy i Miasta 
5 .  zasady dostepu obywateli do dokumentow Rady. jej komisji i Burmistrza Grniny i Miasta 

oraz korzystania z nich. 

S 2- 
IlekroC w niniejszej uchwale jest mowa o: 

2. Gminie - nalezy przez to rozumiet Grninq i Miasto Izbica Klljawska. 
3. Radzie - naleiy przez to rozumiei Rade Grniny i Miasta 
4. komisji - nalezy przez to rozumiec komisje Rady Gminy i Miasta 
5. Komisji Rewizyjnej - nale2y przez to rozumiec Komisje Rewizyjnq Rady Gminy i 

Miasta 
6. Burmistrzu - naleiy przez to rozumiec Burmistrza Gminy i Miasta 
7. Statucie - naleiy przez to rozumiet Statut Gminy i Miasta . 

-- 



Rozdzial IT. Gmina 

§ 3. 
1. Gmina i Miasto Izbica Kujawska jest podstawowq jednostka, lokalnego samorza,du 

terytorialnego, powdana, dla organizacji *cia publicznego na swoim terytorium. 
2. Wszystkie osoby, ktore na stale zamieszkujq na obszarze Gminy, z mocy ustawy o 

samorzqdzie gminnym, stanowia, gminna, wspolnotq samorzqdowa,, realizujqca, swoje 
zbiorowe cele lokalne poprzez udzia'i w referendum oraz poprzez swe organ)?. 

§ 4. 
1. Gmina pdozona jest w powiecie wloctawskim, wojewodztwo Kujawsko - Pomorskie i 

ohejmuje obszar 132 km2. 
2. Granice terytorialne Gminy okresla mapa w skali 1: 100 000, stanowia,ca zala,cznik N 1 

do Statutu. 
3. W Gminie moga, bye tworzone jednostki pomocnicze: soiectwa i osiedla oraz - stosownie 

.-. do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze. 
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. 

8 5. 
1. W celu wykonywania swych zadan Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 6. 
1.  Herbem Miasta jest; w czenvonym polu tarczy manej  hiszpanska, czarny krzyz stojqcy 

na wzgorzu. Barwy herbu, to czamy, czerwony, zielony. 
2. Zasady uzywania herbu i banv Gminy oraz insygniow wladz okreila Rada w odrqbnej 

uchwale. 

§ 7-  
Siedzibq organow Gminy jest miasto lzbica Kujawska 

Rozdzial 111. Jednostki pomocnicze Gminy 

§ 8- 
1. 0 utworzeniu, pdqczeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a t a k e  zmianie jej 

granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaty, z uwzglqdnieniem nastqpujqcych zasad: 
a) inicjatorem utworzenia, pdqczenia, podziah lub zniesienia jednostki pomocniczej 

moga, byc mieszkancy obszaru, kt6ry ta jednostka obejmuje lub ma obejmowak, albo 
organy Gminy, 

b) utworzenie, pda,czenie, podziat lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostac 
poprzedzone konsultacjami, ktorych tryb okresla Rada odrqbna, uchwala, 



c) projekt granic jednostki pomocniczej sporzqdza Burmistrz w uzgodnieniu z 
inicjatorami utworzenia tej jednostki, 

d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarq mozliwosci uwzglqdniac 
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiezi spoleczne. 

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siq odpowiednio pkt. 1 

§ 9. 
Uchwaly, o jakich mowa w 5 8 pkt. 1 powinny okreslae w szczegolnosci: 
- obszar, 
- granice, 

- siedzibe wiadz, 
- nazwq jednostki pomocniczej. 

s 10. 
1 .  Jednostki pomocnicze gminy mogq prowadzic gospodarke finansowq w ramach budietu 

~,,,,,,)'. 
2. Jednostki pomocnicze gminy gospodarujq samodzielnie srodkami wydzielonymi do ich 

dyspozycji, przeznaczajqc te srodki na realizacjq zadan spoczywajqcych na tych 
jednostkach. 

3. Rada uchwala corocznie zalqcznik do uchwaly budietowej, okreslajqcy wydatki 
jednostek pomocniczych u7 ukiadzie dzialow lub rozdziaiow klasyfikacji budzetowej. 

4. Jednostki pomocnicze, decydujqc o przeznaczeniu Srodkow, o ktorych mowa w pkt. 2, 
obowiqzane sq do przestrzegania podzialu wynikajqcego z zalqcznika do budzetu Gniiiiji. 

5. Jednostki pomocnicze mogq podejmowac decyzje o wydatkowaniu irodkow 
hudietowych kazdorazowo w ramach posiadanych Srodkow 

6. Decyzje, o jakich mowa w pkt. 2-5, sq wi@qce dla osob skfadajqcych oswiadczenia woli 
w zakresie zarzqdu mieniem gminy 

7. ~ r o d k i  finansowe, o ktorych mowa w pkt. 2, przekazywane sq na odrqbne rachunki 
bankowe otwierane dla poszczegolnych jednostek pomocniczych. Jako osoby 
upowainione do dysponowania todkami zgromadzonymi na poszczegolnych 
rachunkach w s k m j e  siq w umowach rachunkow bankowych kaidoczesnego 
przewodniczqcego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej. 

3 11. 
1. Kontrole gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i 

przedktada informacje w tym zakresie Burmistrzowi. 
2. Jednostki pomocnicze podlegajq nadzorowi organow Gminy na zasadach okreslonych w 

statutach tych jednostek. 



3 12. 
1. Przewodniczqcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach 

Rady z urzqdu. 
2. Przewodniczqcy, o kto~ym mowa w pkt.1 moze zabierac glos na sesjach, w pkt 

interpelacje i zapytania, nie ma jednak prawa do udziatu w gtosowaniu. 

Rozdzial IV. Organizacja wewnftrzna Rady 

5 13. 
1. Rada jest organem stanowiqcym i kontrolnym w Gminie 
2. Ustawowy sklad Rady wynosi 15 radnych 

. Rada dziala na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza wykonujqcego jej 
uchwaiy. 

2. Burmistrz i komisje Rady pozostajq pod kontrolq Rady, ktorej skkadajq sprawozdania ze 
swojej dzialalnosci. 

3 IS. 
Do wewnqtrznych organow Rady nalezq: 

1)  Przewodniczqcy, 
2) 2-ch Wiceprzewodnicz~cych. 

S 16. 

1 .  Rada p o w h j e  nastcpujqce stale komisje: 
1) Rewizyjnq, 

2) Inwestycyjno - Techniczna i Rozwoju Gospodarczego, 
3) Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa, Samorzqdnosci Praw 

Rodzinnych i Obywatelskich, 

4) Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska, Zaopatrzenia oraz Spraw Samorzqdowych, 

5) Zdrowia, Oswiaty, Kultury i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych, 

2. Radny moze byc czlonkiem najwyzej 3 komisji stalych 
3. W czasie trwania kadencji Rada moie powokac doraine komisje do wykonywania 

okreilonych zadan, okreslajqc ich sklad i zakres dzialania. 



5 17. 
1. Przewodniczqcy Rady organizuje pracq Rady i prowadzi jej obrady 
2. Wyboru Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcych dokonuje Rada nowej kadencji na 

pierwszej sesji. 
3 Czynnosci m i v a n e  ze motaniem pierwszej sesji obejmujq: 

1) okreslenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 
2) przygotowanie projektu porzqdku obrad, 
3) dokonanie otwarcia sesji, 
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem sposrod radnych obecnych 

na sesji. 
4. Projekt porzqdku obrad o jakim mowa w pkt. 3 ppkt. 2 powinien obejmowak 

sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy. 

3 18. 
Przewodniczqcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoici wfasciwy Wiceprzewodniczqcy, w 
szczegolnoici: 

- m h j e  sesje Rady, 
- przewodniczy obradom, 
- sprawuje policjq s e s y j n ~  
- kieruje obdugq kancelaryjnq posiedzen Rady, 
- zarzqdza i przeprowadza glosowanie nad projektami uchwal, 

- podpisuje uchwaly rady, 
- czuwa nad zapewnieniem warunkow niezbqdnych do wykonywania przez radnych ich 

mandatu. 

5 19. 
W przypadku odwolania z hnkcji bqdz wygasni~cia mandatu Przewodniczqcego lub jedne~o 
z Wiceprzewodnicz~cych Rady przed uplywem kadencji, Rada na swej najbliiszej sesji 
dokona wyboru na wahjqce stanowisko 

5 20. 
1.  Przewodniczqcy, oprocz uprawnien przewidzianych w 5 18 Statutu, jest upowainiony do 

reprezentowania Rady na zewnqtrz. 
2. Rada, na wniosek Przewodniczqcego, moze upowainic w drodze uchwaly innil niz 

Przewodniczqcy, osobq do reprezentowania jej na zewnqtrz. 
3. W zakresie, o jakim mowa w pkt. 1, Przewodniczqcy moze dzialaC przez pdnomocnika. 
4. Pelnomocnikiem Przewodniczqcego moie byc wylqcznie radny. 

5 21. 
Do obowivkow Wiceprzewodniczqcych nale j wykonywanie zadari zastrzezonych przez 
. "stawe .,.& lub Statut dla Przewodniczqcego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczqcego. 



3 22. 
Pod nieobecnosc Przewodniczqcego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego 
Wiceprzewodniczqcy . 

a 23 
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczqcego oraz 1 
Wiceprzewodniczqcego Rady, do kolejnego Wiceprzewodnicz&cego 5 21 stosuje siq 
odpowiednio. 

S 24 
1. Przewodniczqcy oraz Wiceprzewodniczqcy Rady koordynujq z ramienia Rady prace 

komisji Rady. 
2. Podziah zadan w zakresie, o jakim mowa w pkt. 1 dokonuje Przewodniczqcy Rady. 

nh- "usluge rady i jej organow zapewnia pracownik Urzedu Gminy, zatmdniony na stanowisku 

d.s. obshgi Rady. 

Rozdziat V. Tryb pracy Rady 

1. Sesje Rady 

S 26 
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal sprawy nalezqce do jej 

kompetencji, okreslone w ustawie o samorzqdzie gminnym oraz w innych ustawach, a 

takze w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 
2. Oprocz uchwat Rada moze podejmowac: 

1) postanowienia proceduralne, 

2) deklaracje - zawierajqce samozobowi~anie siq do okreslonego postqpowania, 
3) oswiadczenia zawierajqce stanowisko w okreilonej sprawie, 
4) apele - zawierajqce formalnie niewi@qce wezwania adresatow zewnqtrznych do 

okreslonego postqpowania, podjqcia inicjatywy czy zadania. 
3. Do postanowien, deklaracji, oswiadczen i apeli nie ma zastosowania przewidziany w 

Statucie tryb zglaszania inicjatywy uchwalodawczej i podejmowania uchwal. 

5 27. 
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z cz~stotliwoSciq potrzebnq do wykonania zadan Rady, nie 

rzadziej jednak nii  raz na kwartal. 



2. Sesjami zwyczajnymi sa, sesje przewidziane w planie pracy Rady. 
3. Sesjami zwyczajnymi sq takze sesje nieprzewidziane w planie, ale zwdane w zwyktym 

trybie. 
4. Sesje nadzwyczajne sqzwdywane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

2. Przygotowanie sesji 

5 28. 
1. Sesje przygotowuje Przewodniczqcy. 
2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

1) ustalenie porzqdku obrad, 
2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 
3) zapewnienie dostarczenia radnym materialow, w tym projektow uchwal, dotyczqcych 

poszczegolnych punktow porzqdh obrad. 
3 .  Sesje zwduje Przewodniczqcy Rady, lub z jego upowatnienia - jeden z 

Wiceprzewodniczqcych. 
4 0 terminie, miejscu i proponowanym porzqdku obrad sesyjnych powiadamia siq radnych 

najpozniej na 7 dni przed tenninem obrad, za pomoca, listow poleconych lub w inny 
skuteczny spodb. 

5 .  W razie niedotrzymania terminow, o jakich mowa w ustqpie 4 Rada moze podj&c 
uchwaiq o odroczeniu sesji i wyznaczyc nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie 
sesji moze byc zgtoszony przez radnego tylko na poczqt.ku obrad, przed giosowaniem nad 

ewentualnym wnioskiem o zmianq porzqdku obrad. 
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byc podme do 

publicznej wiadomosci w spodb zwyczajowo przyjqty. 

5 29. 
1. Przed kaidq sesj$ Przewodniczqcy Rady, po zasiqgniqciu opinii Burmistrza, ustala list$ 

osob zaproszonych na sesjq. 
2. W sesjach Rady uczestniczq - z gtosem doradczym - Zastqpca Burmistrza, Sekretarz i 

Skarbnik gminy. 
3. Do udzialu w sesjach Rady mogq zostac zobowiqzani kierownicy gminnych jednostek 

organizacyjnych podlegajqcych kontroli Rady. 

5 30. 
Burmistrz obowiqzany jest udzielik Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w 
---. pi~ysotowaniu .- i odbyciu sesji. 

5 31. 
Publicznosc obsenvujqca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 



5 32. 
Wylqczenie jawnosci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w 
przepisach powszechnie obowiqu.jqcego prawa. 

5 33. 
1. Sesja odbywa siq na jednym posiedzeniu. 
2. ?:a wniosek Przewodniczqcego obrad bqdi radnego, Rada moie postanowic o przerwaniu 

sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu 
tej samej sesji. 

> 0 przenvaniu sesji w trybie przewidzianym w pkt. 1 Rada moze postanowic w 
szczegolnoSci ze wzglqdu na niemozliwosc wyczerpania porzqdku obrad lub koniecznosc 
jego rozszerzenia, potrzebq uzyskania dodatkob~ch materiatow lub inne nieprzewidziane 
przeszkody, uniemoiliwiajqce Radzie wlasciwe obradowanie lub podjqcie uchwal. 

4. Fakt przenvania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, ktorzy bez usprawiedliwienia 
opuscili obrady przed ich zakonczeniem, odnotowuje siq w protokole. 

5 34. 
1.  Kolejne sesje Rady zwoiywane sq w teminach ustalanych w planie pracy rady lub w 

terminach okreslonych przez Przewodniczqcego Rady. 
2. Postanowienie pkt. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w $27 pkt. 4. 

5 35. 
1.  Rada moie rozpoczqc obrady tylko w obecnosci co najmniej polowy swego ustawowego 

skfadu. 
2. Przewodniczqcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu 

odbywania posiedzenia Rady spadnie ponizej polowy skladu; jednakze Rada nie moie 
wowczas podejmowac uchwal. 

5 36. 
1. Sesjq otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczqcy Rady. 
2. W razie nieobecnoSci Plzewodniczacego czynnosci okreilone w pkt. 1 wykonuje jeden z 

Wiceprzewodniczqcych Rady, upowainiony przez Przewodniczqce~o. 
3 .  Rada na wniosek Przewodniczqcego Rady moze powotac sposrod radnych Sekretarza 

obrad i powierzyt mu prowadzenie listy mowcow, rejestrowanie zgloszonych wnioskow, 
obliczanie wynikow gtosowania jawnego, sprawdzanie quorum o m  wykonywanie 
innych czynnokci o podobnym charakterze. 

5 37. 
1 Otwarcie sesji nastqpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczqcego Rady formuly: 

,,Otwieram 1 kolejny Nr sesjii sesjq Rady Grniny i Miasta ". 



2. Po otwarciu sesji Przewodniczqcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnosci 
prawomocnoSc obrad; w przypadku braku quorum stosuje siq odpowiednio przepis 3 33 
pkt. 2. 

5 38. 
Po otwarciu sesji Przewodniczqcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie 
zmiany porzqdku obrad. 

5 39. 
Porzqdek obrad obejmuje w szczegolnoSci. 
1. przyjqcie protokdu z obrad poprzedniej sesji, 
2. sprawozdanie Burmistrza ze swojej dzialalnoSci oliresie miqdzy sesyjnym, mlaszcza z 

wykonania uchwal Rady, 
3. rozpatrzenie projektow uchwal lnb zajecie stanowiska, 
4. interpelacje i zapytania radnych, 
5. odpowiedzi na interpelacje zgtoszone na poprzednich sesjach, 
6 wolne wnioski i informacje. 

5 40. 

1. Sprawozdanie o jakim mowa w 39 pkt 3 sklada Burmistrz Gminy i Miasta. 
2. Sprawozdania komisji Rady skladajq przewodniczqcy komisji lub sprawozdawcy 

wyznaczeni przez komisje. 

§ 41. 

1.  Interpelacje i zapytania sq kierowane do Burmistrza Gminy i Miasta. 
2. Interpelacje dotyczq spraw gminnej wspolnoty o zasadniczym charakterze. 
3. Interpelacja powinna zawieraC krotkie przedstawienie stanu faktycznego, bqdqcego jej 

przedmiotem oraz wynikajqce zeli pytania. 
4. Interpelacje sklada siq w formie pisemnej na rqce Przewodniczqcego Rady; 

Przewodniczqcy nienvtocznie przekazuje interpelacjc adresatowi. 
5. Odpowiedi na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na rece 

Przewodniczqcego Rady i radnego sktadajqcego interpelacjq. Odpowiedzi udzielaja, 
wlasciwe rzeczowo osoby, npowainione do tego przez Burmistrza Gminy i Miasta. 

6 .  W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajqcq, radny interpelujqcy maze zwrociC sie 
do Przewodniczqcego Rady o nakazanie n i e d o c m e g o  uzupdnienia odpowiedzi. 

7. Przewodniczqcy Rady informuje radnych o ztoionych interpelacjach i odpowiedziach na 
nie na najblizszej sesji Rady, w ramach odrqbnego punktu porzqdku obrad. 

5 42. 

1. Zapytania sklada siq w sprawach aktualnych problemow Gminy, t a k e  w celu uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym. 



2. Zapytania formulowane sq pisemnie na rece Przewodniczqcego Rady lub ustnie, w 
trakcie sesji Rady. JeSli bezposrednia odpowiedz na zapytanie nie jest mozliwa, pytany 
udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 41 pkt. 5, 6 i 7 stosuje sie 
odpowiednio. 

5 43. 
1. Przewodniczqcy Rady prowadzi obrady wediug ustalonego porzqdku, otwierajqc i 

zairrykajqc dyskusje nad kaidym z punktow. 
2. Przewodniczqcy Rady udziela gtosu wediug kolejnosci zgloszeli; w uzasadnionych 

przypadkach moze t a k e  udzielic glosu poza kolejnosciq 
3 .  Radnemu nie wolno zabierac glosu bez zenvolenia Przewodniczqcego Rady. 
4. Przewodniczqcy Rady moie zabierac glos w kaidym momencie obrad. 
5 .  Przewodniczqcy Rady moze udzielic gtosu osobie zaproszonej, nie bqdqcej radnym. 

5 44. 
1. Przewodniczqcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwlaszcza nad 

zwiezlosciqwystagien radnych oraz innych osob uczestniczqcych w sesji. 
2. Przewodniczqcy Rady moze czynid radnym uwagi dotyczqce tematu, formy i czasu 

trwania ich wystqpiek a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach przywolac mowce 
,,do rzec j'. 

3 .  Jezeli temat lub sposob wystvienia albo zachowania radnego w sposob oczywisty 
zaklocajq porzqdek obrad bqdz uchybiajq powadze sesji, Przewodniczqcy Rady 
przywoluje radnego ,,do porzqdku", a gdy przywolanie nie odniosto skutku moze odebrac 
mu glos, nakazujqc odnotowanie tego faktu w protokole. 

4. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje sic odpowiednio do osob spoza Rady zaproszonych na 
sesje i do publicznosci. 

5. Po uprzednim ostrzeieniu Przewodniczqcy Rady moie nakazac opuszczenie sali tym 
osobom sposrod publicznosci, ktore swoim zachowaniem lub wystqpieniami zaklocajq 
porzqdek obrad bqdz naruszajq powage sesji. 

5 45. 
Na wniosek radnego, Przewodniczqcy Rady przyjmuje do protok& sesji wystqpienie 
radnego zgloszone na pismie, lecz nie wygtoszone w toku obrad, informujqc o tym Rade. 

5 46. 
1. Przewodnicz~cy Rady udziela glosu poza kolejnosciq w sprawie wnioskow natury 

formalnej, w szczegolnosci dotyczqcych: 
- stwierdzenia quorum, 
- zmiany porzqdku obrad, 
- ograniczenia czasu wystqpienia dyskutantow, 
- zamkniecia listy mowcow lub kandydatow, 
- zakoriczenia dyskusji i podjecia uchwaly, 

- zarzqdzenia przenvy, 



- odestania projektu uchwaly do komisji, 
- przeliczenia glos6w, 
- przestrzegania regulaminu obrad. 

2. Wnioski formalne Przewodniczqcy Rady poddaje pod dyskusjq po dopuszczeniu jednego 
glosu ,,zan i jednego glosu ,,przeciwkom wnioskowi, po czym poddaje sprawq pod 
glosowanie. 

5 47. 
1.  Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoici zainteresowanego. Rada moie jednak 

postanowit inaczej. 
2. Postanowienie pkt. 1 nie dotyczy przypadkow nieusprawiedliwionej nieobecnosci 

zainteresowanego na sesji. 

i j  48- 
1 Po wyczerpaniu listy mowcow, Przewodniczqcy Rady zamyka dyskusjq. W razie 

potrzeby zarzqdza przenve w celu umoiliwienia wlasciwej Komisji lub Burmistrzowi 
ustosunkowania siq do zgloszonych w czasie debaty wnioskow, a jeili zaistnieje taka 
koniecznoSC - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 

2. Po zamknieciu dyslrusji Przewodniczqcy Rady rozpoczyna procedure gtosowania. 
3. Po rozpoczqciu procedury gfosowania, do momentu zarzqdzenia glosowania, 

Przewodniczqcy Rady moie udzielic radnym gtosu tylko w celu zgtoszenia lub 
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzqdh gtosowania. 

§ 49. 
1.  Po  wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodniczqcy Rady konczy sesjq, wypowiadajqc 

formutq ,, Zamykam 1 Nr sesjii sesje Rady Gminy i Miasta ''. 
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoriczenia uwaia siq za czas tnvania sesji. 
3. Postanowienie pkt. 2 dotyczy t a k e  sesji, ktora obj$a wiecej niz jedno posiedzenie. 

3 50. 

I .  Rada jest zwivana uchwalq od chwili jej podjqcia. 
2. Uchylenie lub zmiana podjqej uchwaty moze nastqpic tylko w drodze odrqbnej uchwaty 

podjctej nie wczesniej niz na nastqpnej sesji. 
3. Postanowienia pkt. 2 nie stosuje siq w odniesieniu do oczywistych omyiek. 

i j  51. 
Do wszystkich osob pozostaj~vch w miejscu obrad po zakonczeniu sesji lub posiedzenia 
majq zastosowanie ogolne przepisy porzqdkowe wlaiciwe dla miejsca, w ktorym sesja s i ~  
odbywa. 

3 52. 
1. Pracownik Urzqdu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza Gminy i Miasta, w 

uzgodnieniu z Przewodniczqcym Rady, sporzqdza z kazdej sesji protok2. 



2. Przebieg sesji nagrywa sic na tasme magnetofonow;b ktorq ptzechowuje sic przez okres 
jednego roku. 

1. Protok6l z sesji musi wiemie odzwierciedlac jej przebieg 
2. Protok6t z sesji powinien w szcze~olnosci zawierac: 

a) numer, date i miejsce odbywania sesji, godzinc jej rozpoczecia i zakonczenia oraz 
wskazywad ternatyke uchwal, imie i nazwisko Przewodniczqceyo obrad i 
protokolanta, 

b) stwierdzenie prawornocnosci posiedzenia, 

c) imiona i nazwiska nieobecnych czlonkow Rady z ewenhlatnyrn podaniem przycqn 
nieobecnosci, 

d) odnotowanie przyjecia protokC4u z poprzedniej sesji. 
e) ustalony porzqdek obrad, 
Q przebieg obrad, a w szczegolnosci tresc wystqpien albo ich streszczenie, teksty 

zgloszonvch, jak rowniez uchwalonych wnioskow, a nadto odnotowanie fakow 
zgtoszenia pisernnych wystqpien, 

8) przebieg _giosowania z w~szczegolnieniem liczby glosow: ..zaV. ..przeciwV i - 
..wstrzymujqcych" oraz ylosow niewainych. 

h) wskazanie wniesienia przez radneyo zdania odrqbnego do tresci uchwaiy. 

i) podpis Prze\vodniczqcego obrad i osoby sporzqdzajacej protokol. 

9 54. 
I .  W trakcie obrad lub nie poiniej niz na najbliiszej sesji radni rnoyq zplaszac poprawki lub 

uzupeinienia do protokolu. przy czyrn o ich uwzglednieniu rozstrzyga Przewodniczqcy 
Rady po wyshchaniu protokolanta i przesiuchaniu tasmy rna_nnetofonowej z nagraniern 
przebiegu sesji. 

2. Jeieli wniosek wskazany w pkt. I nie zostanie uwzglednionv, wnioskodawca rnoze 
wniesc sprzeciw do Rady. 

3. Rada moze podjqc uchwatq o przyjqciu p ro tokh  z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu 
sprzeciwu, o jakim mowa w pkt. 2. 

5 55. 
1. Do protokolu ddqcza sie list$ obecnosci radnych oraz odrebnq liste zaproszonych gosci. 

teksty przyjgych przez Rade uchwat, usprawiedliwienia osob nieobecnych, oswiadczenia 
i inne dokurnenty zlozone na rqce Przewodniczqcego Rady 

2 .  Odpis p r o t o k h  z sesji Przewodniczqcy Rady dorqcza Burmistrzowi Grniny i Miasta. 
najpoiniej w c i ~ u  14 dni, natomiast kopie uchwal dorecza najpoiniej w ciqgu 5 dni od 
dnia zakonczenia sesji. 

3 .  W y c i s i  z protokblu z sesji oraz kopie uchwal Przewodniczqcy Rady dorecza takze tyrn 
jednostkom organizacyjnym, bore  sq zobowigarle do okreslonych dzialan, z 
dokumentow tych wynikajqcvch. 



3 56. 
1. Obshgq biurowq sesji (wysykanie zawiadomien, wycieow z protokdow itp.) sprawuje 

pracownik Urzedu Gminy i Miasta w uzgodnieniu z Przewodniczqcym Rady. 
2. Pracownik, o ktorym mowa w pkt. 1 podlega w sprawach merytorycznych 

Przewodniczqcemu Rady. 

3. Uchwaly 

5 57. 
1.  Uchwaky, o jakich mowa w $ 26 pkt. 1, a t a k e  deklaracje, oiwiadczenia i apele, o jakich 

mowa w $ 2 6  pkt. 2 sq sporzqdzone w formie odrebnych dokumentow. 
2. Przepis pkt. 1 nie dotyczy postanowien proceduralnych. 

3 58. 
1. Inicjatywe uchwatodawcza, posiada kaidy z radnych oraz Burmistrz, chyba ze przepisy 

prawa stanowia, inaczej 
2. Projekt uchwaly powinien okreslac w szczegolnosci: 

1) tytut uchwaky, 
2) podstawe prawna, 
3) postanowienia merytoryczne, 

4) w miare potrzeby okreslenie irodta sfinansowania realizacji uchwaly, 
5) okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly i zlozenia sprawozdania 

po jej wykonaniu, 
6) ustalenie terminu obowi;izywania lub wejscia w zycie uchwaly. 

3. Projekt uchwaly powinien byc przedlozouy Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktorym 
naleiy wskazac potrzebe podjecia uchwaty oraz inforn~acje o skutkach finansowych jej 
realizacj i .  

4. Projekty uchwat sq opiniowane co do ich zgodnosci z prawem przez radcq prawnego 
Urzedu Gminy albo przez innego prawnika. 

5 59. 
Uchwaly Rady powinny byc zredagowane w sposob zwiqzly, syntetyczny, przy uzyciu 
wyraien w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwal nalezy unikac poslugiwania 
sie wyraieniami specjalistycznymi, zapoiyczonymi z jezykow obcych i neologizmami. 

5 60. 
1. Uchwaly Rady podpisuje Przewodniczqcy Rady, o ile ustawy nie stanowiq inaczej. 
2. Przepis pkt. 1 stosuje sie odpowiednio do Wiceprzewodniczqcego prowadzqcego obrady. 



S 61. 
Uchwaly numeruje sie uwzgledniajqc numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer 
uchwaky (cyframi arabskimi) i rok podjecia uchwaly. 

§ 62. 
1. Burmistrz ewidencjonuje oryginaly uchwal w rejestrze uchwai i przechowuje wraz z 

protokolami sesji Rady. 
2. Odpisy uchwal przekazuje sie wlasc,iwym jednostkom do realizacji i do wiadomoici 

zaleznie od ich tresci. 

4. Procedura glosowania 

5 63. 
W glosowaniu biorq udzial wylqcznie radni. 

5 64. 
1.  Glosowanie jawne odbywa sie przez podniesienie reki. 
2. Glosowanie jawne zarzqclza i przeprowadza Przewodniczqcy obrad, przelicza oddane 

glosy ,,zan, ,,przeciw3' i ..wstrzymujqce siq", sumuje je porownujqc z listq radnych 
obecnych na sesji, wzglednie ze skladem lub ustawowym sktadem rady, nakazuje 
odnotowanie wynikow glosowania w protokole sesji. 

3 .  Do przeliczenia glosow Przewodniczqcy obrad moie wyznaczyc radnych. 
4. Wyniki glosowania jawneso og%asza Przew-odniczqcy obrad. 

9 65. 
I .  W giosowaniu tajnym radni giosujq za pomocq kart ostemplowanych pieczeciq Rady, 

przy czym kaidorazowo Rada ustala sposob glosowania, a samo gtosowanie 
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wylonionym sposrod siebie 
przewodniczqcym. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przystqpieniem do gtosowania objasnia sposob glosowania i 
przeprowadza je, wyczytujqc kolejno radnych z listy obecnosci. 

3 .  Kart do glosowania nie moie byc wiqcej nii  radnych obecnych na sesji. 
4. Po przeliczeniu gtosow Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokM, 

podajqc wynik glosowania. 
5. Karty z oddanymi gtosami i protokg glosowania stanowiq zatqcznik do protokA sesji. 

5 66. 
1. Przewodniczqcy obrad przed poddaniem wniosku pod gtosowanie precyzuje i oglasza 

Radzie proponowanq tresc wniosku w taki sposob, aby jego redakcja byla przejrzysia, a 
wniosek nie budzil wqtpliwosci co do intencji wnioskodawcy. 



2. W pienvszej kolejnoici Przewodniczqcy obrad poddaje pod gtosowanie wniosek najdalej 
idqcy, jesli moie to wykluczyc potrzebq glosowania nad pozostalymi wnioskami. 
Ewentualny spor u, do tego, ktory z wnioskow jest najdalej idqcy rozstrzyga 
Przewodniczqcy obrad. 

3 W przypadku gtosowania w sprawie wyborow osob, Przewodniczqcy obrad przed 
zamkniqciem listy kandydatow zapytuje kaidego z nich czy zgadza siq kandydowae i po 
otrzymaniu odpowiedzi twierdzqcej poddaje pod glosowanie zarnkniqcie listy 
kandydatow, a nastqpnie zarzqdza wybory. 

4. Przepis pkt. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zlozyl uprzednio zgode na 
pismie. 

§ 67. 

Jezeli oprocz wniosku (wnioskow) o podjqcie uchwaly w danej sprawie zostanie 
zgloszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskow), w pierwszej kolejnosci Rada 
glosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskow) o podjecie uchwaly. 
Glosowanie nad poprawkami do poszczegolnych paragrafow lub ustepow projektu 
uchwaly nastqpuje wedlug ich kolejnobi, z tym, ze w pienvszej kolejnosci 
Przewodniczqcy obrad poddaje pod glosowanie te poprawki, ktorych przyjccie lub 
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 
W przypadku przyjecia poprawki wykluczajqcej inne poprawki do projektu uchwaly, 
poprawek tych nie poddaje siq pod gtosowanie. 
W przypadku zgloszenia do tego sarnego fragmentu projektu uchwaly kilku poprawek 
stosuje siq zasade okreslonq w 5 67 pkt. 2. 
Przewodniczqcy obrad moze zarzqdzic glosowanie lqcznie nad grupq poprawek do 
projektu uchwaly. 
Przewodniczqcy obrad zarzqdza glosowanie w ostatniej kolejnoSci za przyjqciem 
uchwaly w calosci ze zmianami wynikajqcymi z poprawek wniesionych do projektu 
uchwaly. 
Przewodniczqcy obrad moze odroczyc glosowanie, o jakim mowa w pkt. 6 na czas 
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjqtych poprawek nie zachodzi sprzecznoic 
pomiqdzy poszczegolnymi postanowieniami uchwaly. 

5 68. 
1. Glosowanie zwykla, wiqkszoiciq glosow oznacza, i e  przechodzi wniosek lub 

kandydatura, ktora uzyskala wiqkszq liczbq glosow ,,za" nii ,,przeciw". Glosbw 
wstrzymujqcych sie i niewainych nie dolicza siq do iadnej z grup gtosujqcych ,,za" czy 
,,qrzeciwn. 

2. Jezeli celem glosowania jest wybor jednej z kilku osob lub moiliwosci, przechodzi 
kandydatura lub wniosek na ktory oddano liczbq glosow wiekszq od liczby glosow 
oddanych na pozostale. 



5 69. 
1. Glosowanie bezwzglqdnq wiekszosciq glosow oraz glosowanie wiqkszosciq 213 glosow 

omacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, ktore uzyskaiy co najmniej jeden ~ t o s  

wiecej od sunly pozostalych wainie oddanych gtosow, to znaczy przeciwnych i 
wstrzymujqcych sig. 

2. Glosowanie bezwzglednq wiqkszosciq ustawowego skiadu Rady oznacza, ze przechodzi 
wniosek luh kandydatura, ktora uzyskala liczbe calkowita, waznych glosow oddanych za 
wnioskiem lub kandydatem, przewyzszajqcq polowg ustawowego sktadu Rady, a 
zarazem tej pdowie najhlizszg 

3. B e ~ ~ z g l g d n a  wi~kszosc g%osow przy parzystej liczbie glosujqcych zachodzi wowczas, 
gdy za wnioskiem lub kandydaturqzostalo oddanych 50% + 1 wainie oddanych glosow. 

4. Bezwzgledna wi~kszosc glosow przy nieparzystej liczbie glosujqcych zachodzi wowczas, 
gdy za wnioskiem lub kandydaturq zostala oddana liczba glosow o 1 wiqksza od liczby 
pozostalych wainie oddanych glosow. 

5. Komisje Rady 

5 70. 
I .  Przedmiot dzialania poszczegolnych komisji stalych i zakres zadan komisji dorainych 

okresla Rada w odrebnych uchwalach. 
2. Postanowienie pkt. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. 

3 71. 
1. Komisje stale dzialajq zgodnie z rocznym planem pracy przedioionym Radzie 
2. Rada moie nakazac komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. 

72. 
1. Komisje Rady moga, odbywac wspolne posiedzenia. 
2. Komisje Rady mogq podejmowac wspotpracq z odpowiednimi komisjami innych gmin, 

zwlaszcza sqsiaduja,cych, a nadto z innymi podmiotami, jeili jest to uzasadnione 
przedmiotem ich dzialalnosci. 

3 .  Komisje uchwalajq opinie oraz wnioski i przekazujq je Radzie. 
4. Na podstawie upowainienia Rady, Przewodniczqcy lub Wiceprzewodniczqcy Rady, 

koordynujqcy prace komisji Rady moga, mzdaC posiedzenie komisji i nakazac zlozenie 
Radzie sprawozdania. 

5 73. 
Pracami komisji kieruje przewodniczqcy komisji lub zastqpca przewodniczqcego komisji, 
wybrany przez czlonkow danej komisji. 

S 74. 

1 .  Komisje pracujq na posiedzeniach. 



2. Do posiedzen komisji staiych stosuje siq odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej. 

§ 75. 
1 .  Przewodniczqcy komisji staiych co najmniej raz do roku przedstawiajq na sesji Rady 

sprawozdania z dziatalnoici komisji. 
2. Przepis ust 1 stosuje siq odpowiednio do dorainych komisji zespotow powdanych przez 

Radq. 

§ 76. 
Opinie i wnioski komisji uchwalane sq w giosowaniu jawnym zwyktq wi$kszoSciq giosow, w 
obecnoici co najmniej polowy skiadu komisji. 

6. Radni 

g 77. 
1. Radni potwierdzajq swojq obecnosc na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na 

liscie obecnosci. 
2. Radny w c i a u  7 dni od daty odbycia siq sesji lub posiedzenia komisji, winien 

usprawiedliwic swojq nieobecnosd, sktadajqc stosowne pisemne wyjasnienia na rece 
Przewodniczqcego Rady lub przewodniczqcego komisji. 

78. 
1 .  Nie rzadziej niz raz w kwartale radni winni przyjmowac w swoich okrqgach wyborczych 

- w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoici uyborcow - osoby, ktore 
chciaiyby zlozyc skargi i wnioski czy postulaty. 

2 .  Radni mogrl, stosownie do potrzeb, przyjmowac Obywateli Gminy w siedzibie Urzqdu 
Gminy i Miasta w sprawach dotyczqcych Grniny i jej mieszkancow. 

5 79. 
1. W przypadku notorycznego uchylania sic przez radnego od wykonywania jego 

o b o w i ~ k o w ,  Przewodniczqcy Rady moze wnioskowac o udzielenie radnemu 
upomnienia. 

2. Uchwaiq w sprawie, o jakiej mowa w pkt. 1 Rada podejmuje po uprzednim umozliwieniu 
radnemu ztozenia wyjainien, chyba, i e  nie okaie siq to mozliwe. 



3 80. 
I .  W przypadku wniosku pracodawcy zatmdniajqcego radnego o rozwiqzanie z nim 

stosunku pracy, Rada moze powdac komisjq doraina, do szczeg6lowego zbadania 
wszystkich okolicznosci sprawy. 

2. Komisja przedklada swoje ustalenia i propozycje na pismie Przewodniczqcemu Rady. 
3 .  Przed podjqciem uchwaly w przedmiocie wskazanym w pkt. 1 Rada powinna umozliwic 

radnemu ztozenie wyjasnien. 

5 81. 

1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczqcego Rady, w 
ktorym stwierdza siq pehienie funkcji radnego. 

2. Radni mogq zwracac s i ~  bezposrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiqzanych z 
pdnieniem przez nich funkcji radnego. 

7 .  Wspolne sesje z radami innych jednostek samorzqdn terytorialnego 

5 82. 
1. Rada moie odbywac wspolne sesje z radami innych jednostek samorzqdu terytorialnego, 

w szczegolnoSci dla rozpatrzenia i rozstrzygniqcia ich wspolnych spraw. 
2. Wspolne sesje organimjq przewodniczqcy rad zainteresowanych jednostek samorzqdu 

terytorialnego. 
3. Zawiadomienie o wspolnej sesji podpisuja, wspolnie przewodniczqcy lub upowaznieni 

wiceprzewodniczqcy zainteresowanych jednostek samorzqdu terytorialnego. 

5 83. 
1. Koszty wspolnej sesji ponoszq rownomiernie zainteresowane jednostki samorzqdu 

terytorialnego, chyba ze radni uczestniczqcy we wspolnej sesji postanowia, inaczej 
2. Przebieg wspolnych obrad moze byc uregulowany wspolnym regdarninem uchwalonym 

przed przystagieniem do obrad. 

Rozdzial VI. Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 

5 84. 

1. IComisja Rewizyjna sktada siq z Przewodniczqcego, Zastqpcy Przewodniczqcego oraz 
pozostabch czionkow w liczbie 3 



2. Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 
3. Zastepce Przewodniczqcego Komisji wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek 

Przewodniczqcego. 

g 8s. 
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej 
obrady. W przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego lub niemoznosci dzialania, jego 
zadania wykonuje jego Zastepca (wyznaczony przez niego Zastqpca). 

S 86. 
1 .  Czlonkowie Komisji Rewizyjnej podlegajq wytqczeniu od udziah w jej dzialaniach w 

sprawach, w ktorych moie powstac podejrzenie o ich stronniczoic lub interesownoic. 
2. W sprawie wylqczenia Zastqpcy Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej oraz 

poszczegolnych czlonkow decyduje pisemnie Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej. 
3. 0 wylqczeniu Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 
4. Wytqczony cztonek Komisji Rewizyjnej moze odwdac siq na pismie od decyzji o 

wyiqczeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o tresci tej 
decyji.  

2. Zasady kontroli 

5 87. 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnoSc Burmistrza, ,minnych jednostek 

organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglqdem: 
- legalnoici, 
- gospodarnoici. 
- rzetelnoici, 
- celowosci, 
- oraz zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym. 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczegolnoici gospodarke finansowq kontrolowanych 
podmiotow, w tym wykonanie budzetu Gminy. 

3 88. 
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w 
formach wskazanym w uchwalach Rady. 

§ 89. 
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastepujqce rodzaje kontroli: 
I .  kompleksowe - obejmujqce calosc dzialalnosci kontrolowanego podmiotu lub obszernj; 

zespol dzialan tego podmiotu, 
2. problemowe - obejmujqce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dziatalnosci 

kontrolowanego podmiotu, stanowiqce niewielki frag,ment w jego dziatalnosci, 



3. sprawdzajqce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostaty 
uwzglqdnione w toku postqpowania danego podmiotu. 

5 90. 
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej 

planie pracy, zatwierdzonym przez Rade. 
2. Rada moze podjqc decyzjq w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie 

objqtej planem, o jakim mowa w pkt. 1. 

5 91. 
Kontrola kompleksowa nie powinna tnvaC dluiej niz 5 dni roboczych, a kontrole 
problemowa i sprawdzaja,ca dtuiej nii 1 dni roboczych. 

5 92. 
1.  Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaja, zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w 

szczegolnosci dotyczy projektow dokumentow maj4cych stanowic podstawq okreslonych 
dziaian (kontrola wstqpna). 

2. Rada moie nakazac Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takie przenvanie kontroli lub 
odstagienie od poszczegolnych czynnosci kontrolnych. 

3. Rada moze nakazac rozszerzenie lub zawqzenie zakresu i przedmiotu kontroli. 
4. Uchwaty Rady, o ktorych mowa w pkt. 2-3 wykonywane sq niedocznie.  
5 .  Komisja Rewizyjna jest obowivana do przeprowadzenia kontroli w kaidym przypadku 

podjqcia takiej decyzji przez Radq. Dotyczy to zarowno kontroli kompleksowych, jak i 
kontroli problemowych oraz sprawdzajqcych. 

1. Postepowanie kontrolne przeprowadza siq w sposob umoiliwiajqcy bezstronne i rzetelne 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci kontrolowanego podmiotu, rzetelne 
jego udokumentowanie i ocenq kontrolowanej dziatalnosci wedhg kryteriow ustalonych 
w 5 88 pkt. 1. 

2. Stan faktyczny ustala siq na podstawie dowodow zebranych w toku postqpowania 
kontrolnego. 

3 .  Jako dowod moie byc wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako 
dowody mogq byL wykorzystane w szczegolnoSci: dokumenty, wyniki oglqdzin, zeznania 
Swiadkow, opinie biegkych oraz pisemne wyjasnienia i oswiadczenia kontrolowanych. 

3.Tryb kontroli 

8 94. 

1 .  Kontroli kompleksowych dokonujq w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo'iy kontrolne 
sktadajqce siq co najmniej z dwoch czionkow Komisji. 



2. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pismie kierownika zespolu 
kontrolnego, ktory dokonuje podziah czynnosci pomiqdzy kontrolujqcych. 

3 .  Kontrole problemowe i sprawdzajqce mogq byc przeprowadzane przez trzech czlonkow 
Komisji Rewizyjnej. 

4. Kontrole przeprowadzane sq na podstawie pisernnego upowainienia wydanego przez 
Przewodniczqce~o Komisji Rewizyjnej, okreslajqcego kontrolowany podmiot, zakres 
kontroli oraz osoby (osobq) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 

5 .  Kontrolujqcy obowiqzani sq przed przystapieniem do czynnosci kontroinych okazac 
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowainieniq o ktorych mowa w pkt. 4 oraz 
dowody osobiste. 

95. 
1. W razie powziecia w toku kontroli uzasadnionego podejnenia popetnienia pnestepstwa. 

kontrolujqcy niezwtocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i 
Burmistrza Gminy i Miasta, wskazujqc dowody uzasadniajqce zawiadomienie. 

2. Jezeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza Gminy i Miasta. kontrolujqcy zawiadamia o 
tyrn Przewodniczqcego Rady. 

96. 
1 .  Kierownik kontrolowanego podrniotu obowiqzany jest zapewnic warunki i srodki dla 

prawidloweso przeprowadzenia kontroli. 
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowipany jest w szczegolnosci przedktadac na 

zadanie kontrolujqcych dokurnenty i materialv niezbedne do przeprowadzenia koniroli 
oraz umozli\vic kontrolujacym \\-step do obiekrow i pomieszczen kontrolowanego 
podrniotu. 

j Kierownik kontrolowanego podmiotu. !iqory odmowi wykonania czynncici. o L-torych 
mowa w pkt. 1 i 2, obowiqzany jest do niezwtocznego ziozenia na rece osobv 
kontrolujqcej pisernnego wyjasnienia. 

4.  Na zqdanie kontrolujqcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowivany jest 
udzielic ustnvch i pisemnych wyjasnieli, t a k e  w przypadkach innych, niz okreslone \v 
pkt. 3 

S 97. 
Czynnosci kontrolne wykonywane sq w miare mozliwosci w dniach oraz godzinach prac?; 
kontrolowanego podmiotu. 

4. Protokoty kontroli 

5 98. 
1 .  Kontrolujqcv sporzqdzaja z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej 

zakoriczenia - protoks pokontrolny, obejmujacv: 
I )  nazwc i adre5 hc:i~~rolo~vanego podrniotu. 
2) imie i nazwisko kontrolfij:~ze>,:. ! ~:ontrolu~jqcvch). 
3 )  daty rozpoczecia i zakoticzenia czynnoz,. i kontrolnych. 



3) daty rozpoczecia i zakonczenia czynnosci kontrolnych, 
4) okreilenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objetego kontrolq, 
5) imiq i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 
6) przebieg i wynik czynnoici kontrolnych, a w szczegolnoSci wnioski kontroli 

wskazujqce na stwierdzenie nieprawidlowoici w dzialalnosci kontrolowane~o 
podmiotu oraz wskazanie dowodow potwierdzajqcych ustalenia zawarte w protokole, 

7) date i miejsce podpisania protokohr, 
8) podpisy kontrolujqcego (kontrolujqcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub 

notatke o odmowie podpisania protokdu z podaniem przyczyn odmowy. 
2 .  Protokg pokontrolny moie takze zawierac wnioski oraz propozycje co do sposobu 

usuniecia nieprawidlowosci stwierdzonych w wyniku kontroli. 

y 99. 

1. W przypadku odmowy podpisania protokohr przez kierownika kontrolowanego 
podmiotu, jest on obowivany do zlozenia - w tenninie 3 dni od daty odmowy - 
pisemnego wyjainienia jej przyczyn. 

2. Wyjasnienia, o ktorych mowa w pkt. 1 sklada sic na rece Przewodniczqcego Komisji 
Rewizyjnej. 

g loo. 
1.  Kierownik kontrolowanego podmiotu moie zloiyc na rqce Przewodniczqcego Rady 

..... uwagi dotyczqce kontroli i jej wynikow. 

2. Uwagi, o ktorych inowa w pkt. 1 sklada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia 
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokdu pokontrolnego do podpisania. 

y 101. 
Protokg pokontrolny sporzqdza sie w trzech egzemplarzach, ktore - w terminie 3 dni od 
daty podpisania protokdu - otrzymujq: Przewodniczqcy Rady, Przewodnicz%cy K ~ m i s j i  
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

g 102. 
1. Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dna 

3 1.03 kaidego roku. 
2. Plan przedkozony Radzie musi zawierac co na-jmniej: 

1) terminy odbywania posiedzeti, 
2) terminy i wykaz jednostek, ktore zostanq poddane kontroli kompleksowej. 



1 Rada moze zatwierdzic jedynie czesc planu pracy Komisji Rewizyjnej; pnystqpienie do 
wykonywania kontroli kompleksowych moie nastqpic po zatwierdzeniu planu pracy lub 
jego czqsci. 

5 103. 
1. Komisja Rewizyjna sklada Radzie - w terminie do dnia 3 1 marca kaidego roku - roczne 

sprawozdanie ze swojej dzialalnoici w roku poprzednim. 
2. Sprawozdanie powinno zawierac: 

1) liczbc, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonj~ch kontroli, 
2) wykaz najwainiejszvch nieprawidlowoSci wykrytych w toku kontroli, 
3) wykaz uchwat podjetych przez Komisje Rewizyjna, 
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwainiejszymi 

wnioskami, wynikajqcymi z tych kontroli, 
5) ocenq wykonania budietu Gminy za rok ubiegly oraz wniosek w sprawie 

absolutorium. 
3. Poza przypadkiem okreslonym w pkt. 1, Komisja Re~vizyjna sklada sprawozdanie ze 

swej dzialalnosci po podjeciu stosownej uchwaty Rady, okreslajqcej przedmiot i termin 
zlozenia sprawozdania. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

5 104. 
1.  Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolyvanych przez jej 

Przewodniczqcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarc potrzeb. 
2. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej zwohje jej posiedzenia, ktore nie sq objete 

zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej. 
3 .  Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogq byc zwotywane z wlasnej inicjatywy 

Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej, a takze na pisemny umotywowany wniosek: 
1 )  Przewodnicza,cego Rady lub te i  pisemny wniosek: 
2) nie mniej niz 3 radnych, 
3) nie mniej nii  2 czlonkow Komisji Rewizyjnej. 

4. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej moze zaprosic na jej posiedzenia: 
I )  radnych nie bqdqcych czlonkami Komisji Rewizyjnej, 
2) osoby zaangaiowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegtych lub 

ekspertow. 
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogq brac udzial tylko jej czlonkowie oraz 

zaproszone osoby. 
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nalezy sporzqdzac protoks, ktory winien byc 

podpisany przez wszystkich cztonkow komisji uczestniczqcych w posiedzeniu. 



S 105. 
Uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadajq zwyklq wiqkszoiciq glosow w obecnosci co najmniej 
pdowy skladu Komisji w slosowaniu jawnvm. 

106. 
Obsluge biurowq Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz Gminy i Miasta 

5 107. 
1 .  Komisja Rewizyjna moie korzystai z porad, opinii i ekspertyz osob posiadajqcych 

wiedzq fachowq w zakresie zwiqzanym z przedmiotem jej dziatania. 
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyzej wskazanych Srodkow wymaga zawarcia 

odrgbnej umowy i dokonania wyplaty wynagrodzenia ze Srodkow komunalnych, 
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawq na posiedzeniu Rady, celem 
podjgcia uchwaty zobowiqmjqce,j osoby zarzqdzajqce mieniem komunalnym do zawarcia 
stosownej umowy w imieniu Gminy. 

- g 10s. 

i .  Kamisja Rewizyjna moze na zlecenie Rady lub po powzigciu stosownych uchwal przez 
wszystkie zainteresowane komisje, wspoldzialac w wykonywaniu knkcji kontrolnej z 
innymi komisjami Rady, w zakresie ich wlaSciwoSci rzeczowej. 

2. Wspoldziakanie moze polegac w szczegolnosci na wymianie uwag, informacji i 
doswiadczen dotyczqcych dziatalnosci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspolnych 
kontroli. 

3 .  Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej moie zwracac sig do przewodniczqcych innych 
komisji Rady o oddelegowanie w sklad zespdu kontrolnego radnych majqcych 
kwalifikacje w zakresie tematyki obj~tej  kontrolq. 

4 Do czlonkow innych komisji uczestniczqcych w kontroli, prowadzonej przez Komisje 
Rewizyjnq stosuje sig odpowiednio przepisy niniejszego rozdzialu. 

5. Przewodniczqcy Rady zapewnia koordynacjq wspoldzialania poszczegolnych komisji w 
celu wlasciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoSci dzialania oraz unikania 
zbqdnych kontroli. 

5 109. 
Komisja Rewizyjna moie wystqpowac do organow Gminy w sprawie wnioskow o 
przeprowadzenie kontroli przez Regionalnq Izbq Obracbunkowrl Najwyiszq Izbq Kontr~li  
lub inne organy kontroli. 

Rozdzial VTT. Zasady dzialania klob6w radnych 

g 110. 
1. Radni mogq tworzyc kluby radnych, wedlug kryteriow przez siebie przyjqtych 
2. W ramach klubow mogqhnkcjonowac k d a  radnych. 



5 111. 
1. 1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziah przez co najmniej 3 

radnych. 
2. Powstanie klubu musi zostac niemlocznie zgloszone Przewodniczqcemu Rady. 
3. W zgfoszeniu podaje siq: 

1) nazwq klubu, 
2) list$ cztonkow, 
3) imiq i namisko przewodniczqcego klubu. 

4. W razie zmiany sk4adu klubu lub jego ronvizgania przewodniczqcy klubu jest 
obowiqzany do niezwlocznego poinformowania o tym Przewodniczqcego Rady. 

3 112. 
1. Kluby dzialajq wytqcznie w ramach Rady. 
2. Przewodniczqcy Rady prowadzi rejestr klubow 

- 5 113. 

1.  Kluby dzialajq w okresie kadencji Rady. Uplyw kadencji Rady jest rownoznaczny z 
romiqzaniem klubow 

2. Kluby mogq ulegac wczesniejszemu roAqzaniu na mocy uchwa4 ich czionkow, 
podejmowanych bemzglqdnq wiqkszosciq w obecnosci co najmniej polowy cztonkhw 
klubu. 

3 .  Kluby podlegajq romiqzaniu uchwafq Rady, gdy liczba ich czlonkow spadnie ponizej 3 

5 114. 
Prace klubow organizujq przewodniczqcy klubow, wybierani przez cz4onkow klubu. 

S 11.5. 
1. Kluby mogq uchwalac w4asne regulaminy. 
2. Regulaminy klubow nie mogq byc sprzeczne ze Statutem Gminy. 
3. Przewodniczqcy klubow sq obowivani do niezwtocznego przedkladania regulaminow 

klubow Przewodniczqcemu Rady . 
4. Postanowienie pkt. 3 dotyczy takze zmian regulaminow. 

116. 
1. Klubom przyslugujq uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji 

i trybu dzia4ania Rady. 
2. Kluby moga, przedstawiac swoje stanowisko na sesji Rady wylqcznie przez swych 

przedstawicieli. 



3 117. 
Na wniosek przewodniczqcych klubow Burmistrz obowiqzany jest zapewnic klubom 
organizacyjne warunki w zakresie niezbqdnym do ich hnkcjonowania. 

Rozdziat WIT. Organizacja wewnetrzna i tryb pracy Br~rmistrza 

1. Zadania Br~rmistrza jako organu Gminy 

5 11s. 
1. Do zadan Burmistrza Gminy i Miasta nalezq sprawy okreslone w art. 30, 3 1 i 33 zawarte 
w ustawie o samorzqdzie gminnym. 

2. Do obowiqzkow zastqpcy Burmistrza Gminy i Miasta nalezy podejmowanie czynnosci 
okreilonych w pkt. 1 na podstawie pisemnego upowainienia udzielonego przez 
Burmistrza Gminy i Miasta albo w przypadku koniecznosci podjqcia przez Burmistrza 
niezwlocznych dziafan pod nieobecnoid Burmistrza Gminy i Miasta lub wynikajqcy z 
innych przyczyn - brak mozliwosci dzialania Bunnistna Gminy i Miasta. 

3. Koniecznosc podjqcia przez Burmistrza niemfocznych dziaiali wymaga stwierdzenia w 
formie uchwaiy Rady. 

S 119. 

Burmistrz Gminy i Miasta okreSla szczegolowy zakres zadan Zastqpcy, z uwzglqdnieniem 
postanowien Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Gminy. 

IX. Zasady dostepu i korzystania pnez obywateli z dokument6w Rady, Komisji i 
Burmistrza 

5 120. 
1. Obywatelom udostqpnia siq nastqpujqce rodzaje dokumentow: 

1) protokdy z sesji, 
2) protokoly z posiedzen komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej, 
3) rejestr uchwal Rady . 
4) rejestr zarzqdzen Burmistrza, 
5) rejestrwniosk6w i opinii komisji Rady, 
6) rejestr interpelacji i wnioskow radnych. 

2. Dokumenty wymienione w pkt. I podlegajq udostqpnieniu po ich formalnym przyjqciu - 
zgodnie z obowiejqcymi przepisami prawa oraz Statutem. 

S 121. 
1. Dokumenty z zakresu dziaiania Rady i Komisji udostqpnia siq w Biurze Rady, a 

dokumenty z zakresu dziafania Burmistrza udostqpnia sic w Wydziale Organizacyjnym 



Urzqdu Gminy, w kaidy wtorek pracy Urzvdu Gminy i Miasta, w godzinach od 10"' 
do15" .  

2. Dokumenty wymienione w 5 120 p!iL 1 q rowniez dostepne w wewnetmej sieci 
informatycznej Urzqdu Gminy oraz powszechnie dostqpnych zbiorach danych. 

S 122. 
1 .  Z dokumentow wymienionych $ 120 pkt. 1 obywatele mogq sporzqdzac notatki, odpisy i 

-wciqgi. 
2. Realizacja uprawnieti okreslonych w pkt. I moze siq odbywac wykqcznie w Urzedzie 

Gminy i w asyscie pracownika Urzedu Gminy 

S 123. 
1. Obywatele moga, zqdac uwierzytelnienia sporzqdzonvch przez siebie notatek z 

dokumentow okreslonych w $ 120 pkt. 1 
2 Czynnosci, o jakich mowa w pkt. 1 sq wykonywane odplatnie. 

- 3. Odplatnosc za czynnoici okreslone w pkt. 1 wynosi: 

1) za uwierzytelnienie notatki - 3,00 z4 za kaida, stronq, 

§ 124. 
Uprawnienia okreslone w 5 120 - 123 nie znajdujq zastosowania: 

1) w przypadku podjqcia przez Rade i Komisje uchwat lub Burmistrza zarzqdzen o 
wylqczeniu jawnosci, 

2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi 
inaczej, nii  art. 73 Kodeksu postepow-ania administracyjnego. 

X. Pracownicy samonadowi 

:25. 
W Urzedzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siq pracownikow na nastqpuja,cych 
stanowiskach: 

- kierownicy wydziaiow 
- zajmujqcy samodzielne stanowiska 

:. 'A'ykaz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta stanowi zatqcznik Nr 2 do Statutu 

2. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy i Miasta stanowi zalqcznik Nr 3 do Statutu. 



Zalqcznik Nr 1 do S t a t u t u  Gminy i Miasta 

I zb ica  Kujawska 





Zalqcznik Nr 2 do Statutu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
GMINY I MIASTA w IZBICA KUJAWSKIEJ 

I .  Miejsko - Grninny OSrodek Pomocy Spoiecznej w Izbicy Kujawskiej 

2. Miejsko - Gminny Osrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej 

3. Zaklad Wodocirlgow i kanalizacji w Izbicy Kujawskiej 

4. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej 

5 .  Gminno - Powiatowa Biblioteka Samorzqdowa w Izbicy Kujawskiej 

6. Szkola Podstawowa irn. Marszalka Jozefa Pilsudskiego w Izbicy Kujawskiej 

7. Gimnazjum im. Augustyna Stubickiego w Izbicy Kujawskiej 

8. Szkola Podstan~owa w Blennie 

9. Szkda Podstawowa w Szczkowie 

10. Szkola Podstawowa w ~wiszewach 

! ! . Przedszkole Samorzqdowe w Izbicy Kujawskiej 



Za@cmik Nr 3 do Statutu 

Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 
GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

1. Solectwo Augustynowo, 
2. Solectwo Blenna, 
3. Sdectwo Blenna A, 
4. Sdectwo Blenna B, 
5. Sdectwo Chociszewo, 
6. Sdectwo Cieplinki, 
7. Sdectwo Ciepliny, 
8. Sdectwo Dlugie, 
9. Sdectwo Gqsiorowo, 
10. Sdectwo Grochowiska, 
1 1 .  Sdectwo Helenowo, 
12. Osiedle Izbica Kujawska, 
13. Solectwo Jbzefowo, 

14. Sdectwo Kazanki, 
15. Sdechvo Kazimierowo, 
16. Solectwo Komorowo, 
17. Solechvo Mchowek, 
1 8. Sdectwo Mieczyslawowo, 
19. Sdectwo Modzerowo, 
20. Sdectwo Naczachowo, 
21. Solectwo Nowa WieS, 
22. Sotectwo Obalki, 
23. Sdectwo Pasieka, 
24. Sdectwo Skarbanowo, 
25. Sdectwo Sokotowo, 
26. Sdectwo Szczkowek 
27. Sdectwo slazewo, 
28. Sdectwo ~miely, 
29. Sdectwo ~wi~toslawice, 
30. Sofectwo ~wiszewy, 
3 1.  Solectwo Tymien, 
32. Soledwo Wietnychowice, 
33. Solectwo Wiszczelice, 
34. Sdectwo W6lka Komorowska, 
35. Solectwo Zdzislawin .:;,I;.;-l: i?JfiuNIc%qC'l' 

ir.v i Miasta 

.. . 
/ 


