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Uchwała Nnllll19/02

F{ady Gminy w Reńskie.!

Wsi

z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawle Statutu Gminy Reńska Wieś.

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r' - cl samorządzie gnrinnym / Dz. U. Nr 142, poz" 1591 z
2001 r,, 2002r. Nr 23, poz.Z\A, Nr 62, poz. S58 , Nr 113, paz. 984 I

-

Rada Gminy Reńska Wieśuchwala, co następuje

:

STATUT

GMINYREŃSKAWEŚ
Rozdział

l

Fostanowienia ogólne

$ 1. Uchwała określa:

'l)ustrÓj Gminy Reńska Wieś'
2)zasady twcrzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych
jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizację welvnętrzną oraz tryb pracy Rady Grniny
Reńska Wieś,komisji Rady Gminy Reńska Wieś'
4) udział Wójta w pracach Rady Gminy Reńska Wieś,

5) zasadytwozenia klubówradnych Rady Gminy Reńska Wieś,
6} zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej
kornisji i Wójta Gminy Reńska Wieśoraz korzystania z nich .

$ 2. llekroĆ w niniejszej uchwale jest rnowa o:
1) Gminie - naleŻy prz'ezto rozumieĆ gminę Reńska Wieś,
2) Radzie _ naleŻy przezlorozumiec Radę Gminy Reńska Wieś,
3) komisji - naleŹy przez to rozumiec komisje Rady Gminy

Reńska Wieś,

4) Komisji Rewizyjnej _ należy przez to rozumieĆ Kornis1ę
Rewizyjną Rady Gminy R'eńska \^Jieś,
5) WÓjcie _ naleĘ pzezło rozurnieĆWójta Gminy Reńska VJieś,
6) statueie - naleŻy przez to rozumieć Statut Gminy Reń_
ska Wieś

Rozdzlał

!l

Gnnina
$ 3. 1' Gmina Reńska W|eśjest podstawową'iednostką
lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji
zycia publicznego na swoim terytorium.
2. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewocty Opoiskiego
Nn PN.!ll_BD-gg11-1-11t2B03 z dnia 30 stycznia Ż003r'

$ 4. 1' Gniina połoŹona jest w Powiecie Kędzieayńsko w wojewÓdztwie opolskim i obejmuje obszar 98 km2
2. Granice terytorialne Gminy określamapa w skali
1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.
3' - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opoiskiego
h{r PN.lll-BD_091't-1-1112003 z dnia 30 sĘcenia 2003r.
4. W skład Gminy wchodzi ''i 5 jednostek pomocniczych, są
to sołectwa : BytkÓw, Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice,
Kamionka, Komorno, Łężce,Mechnica, Naczysławki, PoborszÓw,
Pociękarb, Pokrzywnica, RadziejÓw, Reńska WieŚ i Większyce.
Kozielskim,

s 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy.
.;ednostki organtzacyjne.

vrLvuvwy

WojewÓdztwa
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2. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek orga_
nizacyjnych.

S 6. 1. Herbem Gminy jest odpowiednik kolorystyki herbów _ godeł dynastycznych Piastów gÓrnoŚiąskich. Jest to sto_
sowana w przewadze kolorystyka _ kładąca barwy takie jak zloto
(metal) na kształt orła i błękit na pole tarczy. Cała tarcza W szero_
kości górnej wynosi 46 crn w wysokości53,5 cm.
Błękitne pole tarczy jest przedzielone w poziomie - falistym zespołem wstęg srebrnych na przemian z błękitami / w
kolorze poia tarczyl w wysokości38'5 cm od gÓrnej krawędzi

tarczy i zajmują przestrzeń na wysokości7,5cm . Pozostałą
odległoŚĆ do dolnego ostrego języczKa tarczy określa się wy_

miarem 7,0 cm . Jest to jedyny , inny w kolorze - srebra akcent w
polu tarczy. Z falistych, srebrno - błękitnych wstęg obrazujących
wodę - wyrasta pionowa dominanta w banłvie złota, o kształcie
kolumny stylu romańskiego, zakończonej - zwieńczonej kapite_
lem kostkowym na którym liternictwem pochodnym di antykwy,
wprowadzone są cyfry w kolorze błękitnym ( kolorze tła ) - datę
1286' datę lokalizacji miejscowoŚci VlLLA RYNENSlS - datę
lokalizacji na prawie niemieckim. Nad kapiteiem kostkowym
kolumny, Wznoszą się ku górze dwa ramiona wieńca pszenicznego W banłie złota a w środkuwieńca został umieszczony
złoty ozeł, formą nieco nawiązujący do wibrującego i mieniają_
cego się wieńca zbożowego. Forma _ kształt orła, nawiązuje do

ówczesnego orła dolnoŚląskiego.

Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

2.Bawy Gminy określajej flaga . Podstawową barwą od

dolnej płachty jesi złoto a następnie błękit i srebro'
Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
3'Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniÓw
władz może określic Rada w odrębnej uchwale.
$ 7. Siedziba organów Gminy znajduje się w Reńskiej Wsi'

2. W przypadku, o którym mowa W ust. 1, w Statucie
jednostki określone zostanąŹrÓdła dochodÓw oraz sposÓb rozliczania się z budżetem gminy.

3' Procedurę tworzenia budzetu jednostki pomocniczej oraz

rodzaje ! szczegółowośćmateriałów informacyjnych określa

statut jednostki.

s 11. 1. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego Nr PN.lll-BD-0911-1-1112003 z dnia 30 stycznia 2003r.
2' Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów
Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
s 1 2. 1 . Przewodniczący organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady z głosem
doradczym.
2. Pzewodniczący Radyobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady pzewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie

ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział lV
organizacja wewnętrzna Rady

s 13. 1 , Rada Gminy w Reńskiej Wsi liczy 15 radnych, a
do jej właściwoŚci nalezy podejmowanie uchwał na podstawie
obowiązujących ustaw oraz sprawowanie kontroli'
$ 14. 1' Rada działa na sesjach, poprzez swoje kornisje
orazprzezWó1ta Gminy w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały

Rady.

2, WÓjt Gminy i komisje Rady pozostająpod kontroląRady,
której składają sprawozdania ze swojej działalności .

$ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą;

Rozdział lll

1)

Jednostki pomocnicze Gminy
s 8. 1' o utwozeniu, połączeniu i podziale jednostki

3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje stałe, wymienione w Statucie
5) doraŹne komisje do określonych zadań

po-

,

1)

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utwozenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarę możliwości_uwzględniaÓ naturalne uwarunkowania prze_
strzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się od_
powiednio ust. 1.
$ 9. Uchwały, o jakich mowa w $ 8 ust' 'l powinny określac

w szczególności:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,

4) nazwę jednostki pomocniczej.

10' 1. Jednostki pomocnicze mogą prowadzić własną

Rewizyjną,

2) Społeczno - oświatową,

3) Finansowo

2) utworzenie' połączenie, podział lub zniesienie jednost-

ki pomocniczej musi zostaĆ poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

.

$ 16.1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

Gminy,

s

Pzewodniczący,

2) dwóch Wiceprzewodniczących.

mocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwały, z uwzględnieniern następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą byĆ mieszkańcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, aibo organy

gospodarkę finansową'

Poz. 550

kow.

_

Gospodarczą.

2.W skład Komisji nie może wchodzić więcej niż 10 człon-

3' Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
4.W czasie trwania kadencji , Rada może powołaćdorażne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich
skład i zakres działania.
$ 17. Pzewodniczący Rady, a w pzypadku jego nieobec_
nościwłaściwyWicepzewodniczący, w szczególności;
1) zwołuje sesje Rady'
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad poządkiem obrad,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i pzeprowadza głosowanie nad projektami
uchwał'
6) podpisuje uchwaĘ Rady
7) czuwa nad zapewnieniem warunkÓw niezbędnych do
wykonywania pzez radnych ich mandatu.
,

Dziennik Uzędowy
WojewÓdztwa opolskiego Nr 22
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s 18. W pzypadku odwołania z funkcji bądŹ wygaśnięcia
mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady pzed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej
sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko'
s 19.

1 i

2'

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i pzedmiocie obrad Rady powinno byó podane do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajovlo pzyjęty.

s 27. 1. Peed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii WÓjta Gminy, ustala listę osób zaproszonych
na sesję.
2. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego
Nr PN.lll.BD-0911-1-1112003 z dnia 30 stycznia 2003r.
3' Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani
kierownicy gmi n nych jednostek organizacyj nych podlegających

- Rozstaygnięcie nadzorcze Wojewody opol-

skiego Nr PN.lll-BD-0911-1-1112003 z dnia 30 stycznia 2003r.

$ 20' - Rozstrzygnlęcie nadzorczeWojewody opolskie_
go Nr PN.lll-BD-0911-1-11 12A03 z dnia 30 stycznia 2003r.
$ 21.

- Rozstrzygnięcie nadzorczeWojewody opolskie.

kontroliRady

go Nr PN.lll-BD-0911-1-1112O032 dnia 30 stycznia 2003r.

s 22. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady

byciu sesji.

$ 29. Publiczność obserwująca pzebieg sesji, zajmuje

wyznaczone dla niej miejsca.

$ 30. _ Rozstzygn ięcie nadzorcze Wojewody opolskiego Nr PN.lll-BD-091'-1-11/2003 z dnia 30 sĘcznia 2003r'

RozdziałV

Tryb pracy Rady

2.

Sesje Rady

niu.

- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego

z dnia 30 stycznia 2003r.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał .
Nr PN.lll-BD-05'11-1-1112003

$ 25. 1.- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego Nr PN.lll-BD-091'|-1-1112003 z dnia 30 sĘcznia 2003r.
2. Przygotowanie

sesji

s 26. 1.Sesje pzygotowuje Pzewodniczący

2.P rzy golow anie sesji obejmuje:

.

1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie doslarczenia radnym materiałów, w tym

projektów uchwał, dotyczących poszczegól nych
ku obrad.
3.

pu n

któw

poząd-

- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego

Nr PN.lll-BD-0511-1-1112003 z dnia 30 stycznia 2003r.

4. o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
sesyjnych powiadamia się radnych najpóŹniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny sku-

teczny sposÓb
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji
poŚwięconej uchwaleniu budŻetu i sprawozdania z wykonania
budżetu pzesyła się radnym najpóŹniej na 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotzymania terminÓv4 o jakich mowa w i.tst'
4 i 5 , Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyzna_
czyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może
byó zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed
głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku
.

obrad.

sesji

s 28. Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i od-

$ 23' obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady .

S 24. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone W ustawie o samoządzie gminnym oraz w innych ustawach, a takŻe w
pzepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

.

3, Przebieg

koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa W ust. 1 dokonuje Pzewodniczący Rady'

1.

Poz. 550

s 31' 1. Sesja powinna odbywaÓsię najednym posiedze_

2' Na wniosek Przewodniczącego obrad bądźradnego,
Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu

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

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2,
Rada może postanowiĆ w szczególności ze względu na nie_

możliwośćwyczerpania porządku obrad lub konieczność jego
rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałÓw lub
nne nieprzewidziane paeszkody, uniemożliwiające Radzie właŚciwe obradowanie lub podjęcie uchwał"
4. Fakt pzerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
klórzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady pzed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
i

s 32. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach
ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych
przez P rzewodniczącego Rady .
2. Postanowienie ust' 1 nie dotyczy sesji zwołanych na
wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
s 33. 1. Rada może rozpocząĆ obrady tylko w obecnoŚci
co najmniej połowy swego ustawowego składu .
2'Przewodniczący Radynie pŻeryWa obrad, gdyliczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spad-

nie poniŹej połowy składu; jednakŻe Rada nie moze wÓwczas
podejmowaĆ uchwał '

$ 34. 1. i 2. _ Rozstaygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego Nr PN.lll-BD-0911-1-1112003 z dnia 30 stycznia 2003r.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołaÓ spośród radnych Sekretarza obrad i powiezyĆ mu pro-

wadzenie listy mÓwców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków
obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynności o podobnyrn charakterze.

s 35. 1' otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu pzez
prowadzącego obrady formuły: ''otwieram ( nr sesji sesję Rady
)
Gminy w Reńskiej Wsi''.
2. Po otwarciu sesji prowadzący obrady stwierdza na podsiawie listy obecności prawomocnośĆ obrad
.

Dziennik Urzędowy'
Wojewodztwa OPolskiego Nr 22

'

zwraca się. z
s 36. Po otwarciu sesji prowadzący obrady porządku
obzmiany
co
do
wnioski
zapyta-niem o ewentualne
rad.

s 37. Polządek obrad obejmuje w szczegÓlności:
1j przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji'
zi infóińacje Przewodniczącego Rady o działaniach pow okresie międzysesyjnym'
dejmowanych
' 3) sórawozdanie
w okresie
z działalnościWójta Gminy
międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
4)łozpatrzónie projektÓw uchwał lub zajęcie stanowiska,
5) interpelaoje i zapytania radnych

'
6i odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich

sesjach,

7) wolne wnioski i informacje'

1. Sprawozdanie o jakim mowa W $ 37 pkt 3 składa
Wojt Gminy lub wyznaczony przez niego zastępca'

'

s 38.

2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący

komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje'

s 39. 1. lnterpelacje i zapytania są kierowane do Wójta

o''n'i.

lnterpeiacie dotyczą' spraw gminnej wspÓlnoty o zasad_

niczym chanakterze.

nna aawierac krótkie przed stawienie

3. nterpelacja
stanu {aktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające
l

powi

Poz. 550

-1337 -

zeń pytania.
,4.lnterpelacje składa się w forrnie pisemnej na ręce Pze_
wodn iczącego Rady; Frzevłod n iczą_cy ni ezwłoczn ie p rzekazuje

interpelację adresatowi.
5.OópowiedŹ na interpelacje jest udzielana w formie pi-

semnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i
radnego składającego interpelację'
ó. oopowiełzi na interpelację udziela WÓjt Gminy łubwłaściwęrzeczowo osoby, upoważnione do tego pzez Wójta Gmi_
ny.

.W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny
inter'pelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o
7

nakazanie niezwłocenego uzupołnienia odpowiedzi'
8.Pnewodniczący Rady inforrnuje radnych o złożonychin_

terpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady' w
ramach odrębnego punktu porządku obrad.
pros 40' 1' Zapytania składa się w sprawach aktualnych
blemów Gminy, takŹe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznYm.
2. Zapylania formułowane są pisemnie na ręce Przewod_
niezącego Rady lub ustnie, w irakcie sesji Rady.

3. JeślibezpoŚrednia odpowiedź na zapytanie nie jesi

możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni'
Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio'

s 41. 1' Przewodniczący Rady prowadzi obrady według
ustalońego poządku, otwierając i zamykając dyskusje nad kaŻdym
' z punktów.
2.W uzasadnionych przypadkach kolejnośÓ realizacji porządku obrad może ulec zmianie za zgodą Rady.
3. Pzewodniczący Rady udziela głosu według kolejnoŚci
zgłoszeń; w uzasadnionych pzypadkaeh może także udzielić
głosu poza kolejnością.
- 4. Radnemu nie wolno zabieraÓ głosu bez zezwolenia
Przewodniczącego Rady'
5. Przewodniczący Rady może zabierac głos w każdym
momencię obrad.

6' Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie
będącej radnym.
przes 42. 1. Frzewodniczący Rady czuwa nad sprawnym
biegiem obrad, a aułaszcza nad zwięzłościąwystąpień radnych
oraz innych osÓb uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczegol'
nie uzasaclnionych pzypadkach przywołac mÓwcę ''do rzeczy'''

3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania
radnego w sposÓb oczywisty zakłÓca1ą porządek obrad bądŹ
uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady pzywołuje rad*do porządku'', a gciy pzywołanie nie odniosło skutku może
nego
odóbrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokó|e '
4. Fosianowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do
clsób spoza Rady zaproszonych na sesję i do pubiiczności'
5.

- Rozstrzygnięeie nadzorcze Wojewody 0polskiego

Nr PN.lll-BD-0911-1-f 1/2003 z dnia 30 stycznia 20S3r'

prz-yj'
$ 43. Na wniosek radnego, Przewodnicząoy Rady
pi'
na
zgłoszone
radnego
wystąpienie
sesji
protokołu
nruje do

śmie'lecz nie wygłoszone

W

toku obrad, informując o tym Radę'

głosu poza kolejnos 44. 1' Przewodniczący Rady udziela

ściąw sprawie wnioskÓw natury formalnej, w szczególności
doiyczących:
- stiryierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutaniów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów'
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
-zarządzenia przenvy'
- odesłania projektu uchwały do kornisji,
- przeliczenia głosów,

- przestzegania regulaminu obrad'

2.Wnioskiformalne Pzewodniczący Rady poddaje pod dys,za" i jednego głosu ''pne-'
kusję po dopuszczeniu jednego głosu
ciwkó'; wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie'

$ 45. 1. Sprawy osobovłe Rada rozpatruje w obecności
zainteiesowanego' Rada moŻe jednak postanowiĆ inaczej'
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy pr"zypadkÓw nieuspra-

wiedliwionej nieobecności zainteresowaneEo na sesji'
$ 46' 1. Po wryczerpaniu listy mówców, Pzewodniczący
Rady żamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza pzerwę W
celu- umożliwienia właściwejKornisji lub Wójtowi ustosunko_
jeśli
wania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a
_
rozpapoprawek
w
przygotowania
zaistnieje taka koniecznośĆ
trywanym
' ź. podokumencie.
zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpo_
głosowania.
czyna
- procedurę
d' po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu
zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić
raonym głosu tytko w celu zgłoszenia iub uzasadnienia wnio_
sku iormalnego o sposobie lub porządku głosowania'
s 47. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący

Rady iończy sesję, wypowiadając formułę " Zamykam ( nr sesji )
Gminy w Reńskiej Wsi''.
sesję
- - Rady
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, ktÓra objęła
więcej niż jedno posiedzenie.
$ 48. 1.Rada jest

związana uchwałą od chwilijej podjęcia

Dziennik Uzędowy
WojewÓdztwa

opolskiego

N r

22

2.Uchylenie lub zrniana podjętej uchwały moŹe nastąpiÓ

tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niŻ na

następnej sesji.
3.Postanowienia ust" 2 nie stosuje się w odniesieniu do

oczywistych pomyłek.

$ 49. Eo wszystkich osób pozostającyeh w miejscu obrad
po zakończeniu sesji iub posiedzenia rnają zastosowanie ogól-

ne pzepisy porządkowe właściwedla miejsca, w ktorym sesja
się odbywa.
s 50. 1' Pracownik Uzędu Gminy, Wyznaczony przezWójta

Gminy w uzgodn|eniu
każdej sesji protokÓł.

Poz.550

- 1338 -

z Przewodniczącym Rady' sporządza z

2.Przebieg sesji może być nagrywany na wniosek Rady

na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu
podjęcia uchwały o jakiej mowa W $ 37 pkt 1.

s 51' 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlaĆ

jej

przebieg.

2' Protokół z sesji powinien w szczegÓlności zawierać:

1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywaĆ numery uchwał, imię i
nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoŚci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członkow Rady z ewentualnym podaniern przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z popzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, a w szczegÓlności treśĆwystąpień albo

ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktÓw zgłoszenia pisemnych

wystąpień'

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów; ''za'', ''przeciw'' i ''wstrzymujących'' oraz głosów nieważnych,

4' Uchwały
$ 55. 1. Uchwały, o jakich mowaw$24 ust. 1, atakże deklaracje,oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa W $ 24 ust. 2, są
sporządzone wformie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust.1 nie dotyczy postanowień proceduralnych'

s 56. 1. lnicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt' chyba że pzepisy prawa stanowią inaczej.
2' Projekt uchwały powinien określaćw szczegÓlnoŚci:
1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródłasfinansowania realizacji uchwały'
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6)ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostaĆ pzedłożony Radzie
wraz z ewentualnym uzasadnieniem, w którym należy wskazac
potzebę pod.jęcia uchwały oraz informację o skutkach finanso_
wych jej realizacji.

$ 57 . Uchwały Rady powinny byÓzredagowane

w sposÓb

zwięĄ, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym zna_
czeniu. W projektach uchwał należy unikac posługiwania się
v1Ą,rażeniami specjalistycznymi, zapożyczgnymi z języków obcych

.

s 58' 1.llekroĆ przepisy prawa ustanawiająwymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały' w uzgodnieniu iub w
porozumieniu z organami administracji rządowej lub innyrtli or_
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest
projekt uchwały przyjęty

pzez Radę.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÓw prawa wynika' że przedłożeniu podlega projekt uchwały
Rady' spoządzony przez Wójta.

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treściuchwały,
9) podpis prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół.

s 59. 1' Uchwały Rady podpisuje Pzewodnlczący Rady, o
ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpcwiednio do \łiceprze_
wodniczącego prowadzącego obrady.

$ 52'1' W trakcie obrad lub nie póŹniej niż na najbliższej
sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący
Rady po wysłuchaniu protokolanta i radnego lub po przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględ-

$ 60' 1. WÓjt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze
uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2' odpisy uchwał pzekazuje się właściwymjednostkom
do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści'

niony, wnioskodawca może wnieśćspzeciw do Rady'
3. Rada może podjąÓ uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpataeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

$ 53. x'Do protokołu dałącza się listę obecności radnych

oraz od rębną listę zaproszonych gości,teksty pzyjętych przez

Radę

uchwał, usprawiedliwienia osÓb nieobecnych, oświadczenia i inne
dokumenty złoŻane na ręce Pnewodniczącego Rady.

2'Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi Gminy

najpóŹniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji'
3.Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał Paewodniczący
Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, ktÓre są zobowiąane do okreŚlonych działań , z dokumentów tych wynikających.
$

54' - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiez dnia 30 stycznia 2003r.

go Nr PN.lll-BD-0911-1-1112003

4' Proeedura głosowania

s 61. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni'

s 62. 1' Glosowanie jawne odbywa się przez podniesie_

nie ręki.

2. Głosowa n ie jawn e zarządza i przeprow adza P rzew odniczący obrad, przelicza oddane głosy "za'', ''przeciw" i"wstreymujące się'', sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na
sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady,

nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3.Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może

v,ryznaczyć radnych'

4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący

obrad.

s 63. 1' W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą
kań ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo
Rada ustala sposÓb glosowania, a samo głosowanie pźepro_
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonio_
nym spośrÓd siebie pzewodniczącym'

Dziennik Urzędowy
WojewÓdztwa

opoIskiego

Nr

22

2' Kornisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głoso-

wania objaśnia sposób głosowania'
s. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych
obecnych na sesji.

ł' Po przeliczeniu głosów Przewodnicza.cy Komisji Skru_
protokoł, podając wynik głosowania'
tacyjnej
'_ odczytuje
s. rarty z oddanymi głosami i protokół głosowania stano_
wią załącznik do protokołu sesji'
s 64. 1'Przewodniczący obrad przed poddaniem wńiosku
pod głósowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treśc
wnioóku w taki sposÓb, aby jego redakcja była przejrzysta' a
wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy'
2.W pierwszej kolejnoŚci Przewodniczący obrad poddaje
pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeślimoże to wykluczyć
potrzioę głosowania nad pozostałymi wnioskami' Ewentualny
spór co do tego, ktory z wnioskÓw jest najdalej idący rozstrzyga
Przewodniczący obrad.
3.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Pze_
wodniczący obrad pzed zamknięciem listy kandydatów zapytuje kazdego z nich czy zgadza się kandydowac i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie
listy kandydatÓw, a następnie zarządza Wybory.
4.Pizepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy niebbecny kandydatzłożyłuprzednio zgodę na piśmie.

$

Poz.550

-1339-

65. 1.Jezeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie

uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnościRada

głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskow) o
podjęcie uchwały.
para-

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych
grafów lub ustępów projektu uchwaĘ następuje według ich ko_
Ęności,ztym, Że w pierwszej kolejnościPrzewodniczący obrad
póaoa1e pod głosowane te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawkiwykluczającej inne poprawkl do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod

głosowanie.

4' W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwaĘ kilku popnawek stosuje się zasadę określoną
w S 65 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad moŻezauądzic głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwaĘ.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejnościza pwyjęciem uchwały w całościze zmianami
wynikającymiz poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7'Przewodniczący obrad rnoże odroczyĆ głosowanie' o
jakirn mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzecznoścpomiędzy poszczególnymi postanowieniarni uchwały'

s 66. 1. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opol'
skiego Nr PN.lll-BD-o}1.1-1'11l2o03 z dnia 30 sĘcznia 2003r.

2.JeŻeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób
lub możliwości,przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktÓry
oddano liczbę głosÓw Większą od liczby głosÓw oddanych na
pozostałe.
s 67. - Rozstaygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego Nr FN.lll-BD-0911-t-11/2003 zdnia 30 stycznia 2003r.

5.

Kornisje RadY

s 6s' 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji sta_
łych i zakres zadań komisji doraŹnych określa Rada W odręb_
nych uchwałach"
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnei
Rady.

s 69. 1^ Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem
pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
nia.

s 70. 1. Komisje Rady mogą odbywac wspólne posiedze-

2. Komisje Rady mogą podejmować wspÓłpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a
nadto z innymi podmiotami, jeślijest to uzasadnione pzedmio_
tem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je
Radzie.
4' Na podstawie upowźnienia Rady, Pzewodnicząry lub Wi_
ceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą
zwołaĆ posiedzenie komisji i nakazaćzłożenieRadzie sprawozdania.
$ 71. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub

zastępca przewodniczącego komisji, wybrany pzez członków
danej komisji.

s 72' 1.Komisje pracują na posiedzeniach.

2'Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
$ 73' 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz
do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalno-

ścikomisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraŹnych
komisji i zespołów powołanych przez Radę.
$ 74. opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowajawnym
zwykłą większością głosów, w obecności co naj_
niu
mniej połowy składu komisji.
6.

Radni

na sesjach
$ 75. 1' Radni potwierdzają swoją obecność

i

posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radnyw ciągu 7 dniod daty odbycia się sesji lub posiedzenia konrisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność,składając stosowne wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady lub prze_
wodniczącemu komis1i.

opol'
s 76' 1 ' i2. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
2003r'
30
s$cznia
z
dnia
skiegó Nr PN'lll-BD-0911-1-1112003

3. Radni mogą stosownie do potzeb, payjmowac oby-

Wateii Gminy w siedzibie Uzędu Gminy w sprawach dotyczą_

cych Gminy ijej mieszkańców.

opolskie_
$ 77. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
go Nr PN.lll-BD-0911-1-'11/20O3 z dnia 30 stycznia 2003r'
s 78. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zairudniające-

go radnego o rozwiąanie z nim stosunku pracy, Rada może
powołaÓ komisję doraŹną do szczegÓłowego zbadania wszyst_

kich okoliczności sprawy.

Dziennik Urzędowy
WojewÓdztwa

opolskiego Nr 22

Poz. 550

-1340-

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na
piśmie Przewodniczącemu Rady'
3. Pzed podjęciem uchwały w pzedmiocie wskazanym w
ust. 1 Rada powinna umożliwiĆ radnemu złożenie wyjaśnień.
s 79' 1. Radnym wystawia się dokument podpisany pzez

Pzewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funk-

. legalności,

.gospodarności,

'zetelnoścj,

' celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanern faktycznym.
2'Komisja Rewizyjna bada w szczegolności gospodarkę
finansową kontrolowanych podrniotów, w tym wykonanie bu-

cji radnego.

dżetu Gminy.

cji radnego.

ne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w

2. Radni mogą zwracac się bezpoŚrednio do Rady we
wszystkich sprawach związanych z pełnieniem pzez nich funk7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samon ą-

du terytorialnego

moŻe odbywać wspólne sesje z radami
innych jednostek samoządu terytorialnego, w szczególności
dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorząd u ter1łorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie

s 80. 1. Rada

paewodniczący

lu

b upowaŹnieni wicepzewodniczący zai ntere-

sowanych jednostek samoządu terytorialnego.

$ B1' 1' Koszty wspólnej sesji ponoszą rÓwnomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni
uczestniczący we wspÓlnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może byc uregulowany
wspólnym regulaminem, uchwalonym przed pzystąpieniem do
obrad.

uchwałach Rady.

$ 87. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące ro-

dzaje kontroli:

'l) kompleksowe

_ obejmujące całośĆdziałalnościkontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego pod-

miotu,

2) problemowe _ obejmujące wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu działalnościkontrolowanego podmiotu,
stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w ce|u ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
$ 88. l.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie kontroli pracy, zatwierdzonym pzez Radę.
2.Rada rnoŹe podjąc ''decyzję w sprawie przeprowadzenia koniroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa W
ust.

RozdziałVl

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1.

$ 86. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-

Organizacja Komisji Rewizyjnej

{i 82. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków w tym
Przewodniczącego ijego Zastępcy
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3.Zastępcę Przewodniczącego Komisj i Rewizyj nej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji
.

Rewizyjnej.
$ 83. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pra-

cę Komisji Rewizyjnej i prowadzijej obrady. W pzypadku nieobecności Pzewodniczącego lub niemożności działania, jego
zadania wykonuje jego Zastępca
.

s 84. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłą_
czeniu od udziału w jej działaniach, w sprawach w których istnieje uzasadnione podejzenie o ich stronniczość lub interesowność'
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej oraz poszczegÓlnych członków decyduje pi-

semnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołac
się na piśmieod decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powzięcia wiadomości o treścitej decyzji.
2. Zasady kontroli

s 85. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalnośÓWójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod względem:

1"

$ 89. Kontrola kompleksowa nie powinna trwac dłużej niŹ
7dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca - dłużej
niż 3 dni robocze.

$ 90. 1'Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia pzed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy

projektów dokumentÓw mających stanowió podstawę określonych działań (kontroła wstępna)'
Z'Rada może nakazać rozszezenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3.Uchwały Rady' o których mowa W ust. 2, wykonywane są
niezwłocznie.
4.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji pzez
Radę. Dotyczy io zarÓwno kontroli kompleksowych' jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzających.
$ 91 . 1.Postępowanie kontrolne pzeprowadza się w spo-

sób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-

tycznego w zakresie działalnościkontrolowanego podmiotu, zetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalnościwedług kMeriów ustalonych w $ 85 ust. 1.
2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3'Jako dowód może byÓwykozystane wszystko, co nie jest
spŻeczne z prawem. Jako dowody mogą byĆ wykorzystane w
szczególności : wyniki oględzin' zeznania świadkÓw, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb

kontroli

$ 92. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Ko_
misji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z
dwóch członków Komisji'

