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Poz. 5638
UCHWAŁA Nr XXIV/192/2013
RADY GMINY POMIECHÓWEK
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia statutu gminy Pomiechówek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2011r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Pomiechówek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/98/2003 Rady Gminy w Pomiechówku, z dnia 25.06.2003r. w sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy:
Błażej Brański
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/192/2013
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 25 marca 2013r.
STATUT GMINY POMIECHÓWEK
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Statut określa:
1) ustrój Gminy Pomiechówek,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy,
4) organizację wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Gminy Pomiechówek, komisji Rady Gminy Pomiechówek,
5) zasady działania klubów radnych,
6) tryb pracy Wójta Gminy Pomiechówek,
7) zasady dostępu do dokumentów oraz korzystania z nich.
§ 2.
1. Mieszkańcy Gminy Pomiechówek stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową.
§ 3.
2. Użyte w Statucie Gminy sformułowania oznaczają:
1)

Gmina – Gminę Pomiechówek,

2)

Wójt – Wójta Gminy Pomiechówek,

3)

Rada – Radę Gminy Pomiechówek,

4)

Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Gminy Pomiechówek,

5)

Zastępca – Zastępcę Przewodniczącego Gminy Pomiechówek,

6)

Radny – radnego Gminy Pomiechówek,

7)

Komisje – Komisje stałe i doraźne Rady Gminy Pomiechówek,

8)

Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pomiechówek,

9)

Sołectwa – jednostki pomocnicze Gminy Pomiechówek,

10) Statut – Statut Gminy Pomiechówek.
11) Ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
§ 4.
1. Siedzibą Władz Gminy jest miejscowość Pomiechówek.
2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 102,31 km2.
3. Granice Gminy zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.
4. Gmina położona jest w Powiecie Nowodworskim w Województwie Mazowieckim.
§ 5.
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1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
§ 6.
Pieczęcią urzędową Gminy jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła, zawierającą wizerunek orła w koronie,
a w otoku napis Gmina Pomiechówek.
Rozdział 2.
Cele, zadania Gminy oraz ich realizacja
§ 7.
Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego
i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.
§ 8.
Zadania własne Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw szczególnych.
§ 9.
1. W celu wykonywania zadań publicznych Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i inne gminne osoby
prawne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2.
Rozdział 3.
Władze Gminy
§ 10.
1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy są: Rada Gminy i Wójt Gminy.
§ 11.
Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
§ 12.
1. Rada składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców Gminy w wyborach przeprowadzonych
zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r.– Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112).
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po
ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.
3. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w ustawie o samorządzie gminnym i w innych
ustawach szczególnych.
§ 13.
1. Organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady określa Regulamin pracy Rady stanowiący załącznik nr 3 do
statutu.
2. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący
załącznik nr 4 do statutu.
§ 14.
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Wyboru Wójta dokonuje się według odrębnych przepisów.
§ 15.
Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
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2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania zlecone,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 16.
Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy.
§ 17.
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy, określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta
w drodze zarządzenia.
Rozdział 4.
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 18.
Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały rady podjętej:
1) z inicjatywy rady, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które odbywają się w formie zebrań,
2) z inicjatywy mieszkańców,
3) z inicjatywy Wójta.
§ 19.
1. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
2. Granice sołectw, organizację, zakres i zasady ich działania określają odrębne statuty.
§ 20.
1. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy
terenu, który dana jednostka obejmuje lub ma obejmować, Rada lub Wójt.
2. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust.1 musi zostać poprzedzone konsultacjami
społecznymi.
3. W ramach konsultacji społecznych przez okres 30 dni w Urzędzie Gminy winny być przyjmowane uwagi do
wyłożonego na ten okres projektu uchwały, a Wójt wraz z inicjatorem wniosku winien zorganizować
przynajmniej jedno zebranie z mieszkańcami danego terenu.
4. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia danej
jednostki przy uwzględnieniu naturalnych uwarunkowań.
5. Wykaz jednostek pomocniczych powołanych przez Radę stanowi załącznik nr 5.
§ 21.
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
2. Na środki finansowe będące w dyspozycji Sołectwa składają się:
1) kwoty wyodrębnione w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego,
2) dochody uzyskane z powierzonego mienia i innych przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców
sołectwa,
3) darowizny.
3. W przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki, jego przeznaczenie oraz tryb
składania wniosków przez Sołectwo reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.
Nr 52, poz.420 ze zm.).
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4. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada Gminy może w drodze uchwały przekazać Sołectwu część mienia
komunalnego w zarząd i korzystanie oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła.
5. Sołectwo gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.
6. Ewidencja przekazanego Sołectwu mienia prowadzona jest w Urzędzie Gminy.
7. Odpowiedzialność za zarząd powierzonym mieniem ponosi Sołtys.
8. Z przekazanych składników mienia mieszkańcy Sołectwa korzystają zgodnie z przeznaczeniem, ich
właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki. Przekazanie lub przejęcie mienia dokonuje Wójt w
formie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu
przekazania, opis stanu technicznego i inne istotne informacje.
9. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
§ 22.
1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady.
2. Przewodniczący obowiązany jest umożliwić Sołtysowi uczestnictwo w sesjach Rady.
3. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
Rozdział 5.
Zasady dostępu i korzystania przez zainteresowanych z dokumentów Rady, Komisji i Wójta.
§ 23.
Zainteresowanym udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 24.
Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Statutem.
§ 25.
1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy
Urzędu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są przez Sekretarza Gminy, bądź osobę
merytoryczną wyznaczoną przez Wójta, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.
3. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 i 2 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście
pracownika Urzędu Gminy.
§ 26.
Ograniczenia w dostępie do dokumentów mogą wynikać z przepisów ustaw, w szczególności ustawy
o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania
administracyjnego.
§ 27.
Z udostępnionych dokumentów zainteresowani mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub
kopiować.
§ 28.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
o dostępie do informacji publicznej.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 29.
Zmian Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Pomiechówek
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Pomiechówek
1.

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

2.

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek

3.

Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku

5.

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku im. Gen. Wiktora Thommee

6.

Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych im. Janusza Kusocińskiego

7.

Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie

8.

Gimnazjum w Pomiechówku im. Sławoja Składkowskiego

9.

Przedszkole w Pomiechówku „Pod Dębami” im. Gen. Edmunda Knoll-Kownackiego

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku
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Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Pomiechówek
REGULAMIN
PRACY RADY GMINY POMIECHÓWEK
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy.
§ 2.1. Rada Gminy, zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.
2. Liczba radnych, o których mowa w § 12 Statutu, stanowi ustawowy skład Rady.
Rozdział 2.
Sesje Rady
Zasady ogólne
§ 3. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał we wszystkich sprawach należących do jej
kompetencji określonych w ustawie o samorządzie gminnym, statucie Gminy oraz innych ustawach
i przepisach wynikających z ustaw i wydanych na podstawie ustaw.
§ 4. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
2) stanowiska – w określonej sprawie,
3) apele – zawierające formalne, niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania,
podjęcia inicjatywy lub działania,
4) opinie – zawierające określenie wiedzy czy oceny.
§ 5.
1. Rada odbywa sesje zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy ( w miarę potrzeb), jednak nie rzadziej niż
raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje uwzględnione w planach pracy Rady. Sesją zwyczajną może być także sesja
nie przewidziana w planie pracy, a zwołana przez Przewodniczącego z zachowaniem obowiązujących zasad
powiadamiania radnych.
3. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane na pisemny wniosek Wójta lub co najmniej 1/4
ustawowego składu Rady dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw szczególnie ważnych.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję na dzień
przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
§ 6.
1. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy na rok następny, w którym określa liczbę sesji i
przybliżone terminy ich odbycia, główne tematy obrad oraz przewidywane sposoby realizacji zadań.
2. Rada w każdym czasie może dokonywać zmian i uzupełnień rocznych planów pracy.
Przygotowanie sesji
§ 7.
1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących
wyznaczony przez Przewodniczącego Rady, w przypadku nie wyznaczenia zastępcy, Wiceprzewodniczący
starszy wiekiem.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku sesji zwyczajnej powiadamia się radnych najpóźniej na 7
dni przed ustalonym terminem obrad, poprzez zawiadomienie zawierające dane o miejscu i czasie
rozpoczęcia obrad, projekt porządku sesji oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z
przedmiotem sesji – za pośrednictwem poczty lub posłańców. Materiały na sesję mogą być również
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dostarczone drogą elektroniczną, o ile wcześniej Radny zgłosi na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy
chęć otrzymania materiałów w tej formie.
3. Materiały na sesję poświęcone uchwaleniu programów gospodarczych, uchwaleniu budżetu lub
rozpatrywaniu sprawozdań z wykonania budżetu przekazuje się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
4. W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 Rada może podjąć uchwałę o odroczenie
sesji tylko na wniosek radnego zgłoszony na początku obrad przed głosowaniem nad porządkiem obrad.
Uchwałę o odroczeniu sesji podejmuje się zwykłą większością głosów.
5. Zawiadomienie o sesji powinno być również podane do wiadomości publicznej, nie później niż 3 dni przed
sesją. Ogłoszenie wywieszane jest na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
6. W przypadku nie cierpiącym zwłoki – sesje zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2
§ 8.
Przygotowanie materiałów na sesję Rady, jak również całość jej obsługi organizacyjno-technicznej zapewnia
Urząd Gminy.
§ 9.
1. Sesje Rady są jawne.
2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone
w tym celu miejsca.
§ 10.
1. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy objęte tajemnicą wynikającą z ustaw, jawność sesji lub jej część
zostaje wyłączona.
2. Tajność sesji ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 11.
1. W sesji uczestniczą z prawem zabrania głosu Wójt, zastępca Wójta, Skarbnik i Sekretarz Gminy.
2. Na sesję są zapraszani przedstawiciele jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy, którzy mają głos
doradczy w przypadku rozważania kwestii związanych z interesem tych jednostek, jednak bez prawa
udziału w głosowaniu.
3. W obradach mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Wójta oraz przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad.
4. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 mogą za zgoda Przewodniczącego obrad referować sprawy i udzielać
wyjaśnień.
5. Na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych obecność Radcy Prawnego jest obowiązkowa.
Rozdział 3.
Zasady obradowania
§ 12.
Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
§ 13.
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże Rada na wniosek radnego lub grupy radnych może
postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.
2. Na niemożność rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw porządku obrad wpływa w szczególności
uzasadnione rozszerzenie porządku, potrzeba dodatkowych materiałów, duża ilość dyskutantów lub inne nie
przewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie, bądź rozstrzygnięcie spraw.
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§ 14.
1. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez Przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram (numer
sesji) Sesję Rady Gminy Pomiechówek”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka
obrady wyznaczając nowy, przewidywany termin sesji.
W protokole odnotowuje się przyczyny dla których sesja się nie odbyła.
§ 15.
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli
nie może uzyskać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego
momentu zachowują moc.
2. Fakt przerwania obrad, imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, co
spowodowało ich przerwanie ze względu na brad quorum, odnotowuje się w protokole sesji.
§ 16.
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, sesja Rady Gminy nie może
się odbyć.
§ 17.
1. Po otwarciu obrad Przewodniczący stawia wniosek o przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie, bądź zmianę proponowanego porządku obrad może wystąpić każdy radny,
komisja i Wójt. Wnioski w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad Rada uchwala bezwzględną
większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien przewidywać:
a) przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji,
b) rozpatrywanie projektów uchwał, podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,
c) informacje i komunikaty Przewodniczącego,
d) sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami,
e) zapytania, interpelacje i wnioski radnych,
f) sprawy różne.
4. Po wykonaniu czynności o których mowa w ust 1 i 2 Rada uchwala porządek obrad.
5. Porządek Sesji Nadzwyczajnej proponuje wnioskodawca i może obejmować wyłącznie realizację celu jej
zwołania.
6. Do zmiany porządku Sesji Nadzwyczajnej potrzebna jest zgoda wnioskodawcy.
§ 18.
1. Przewodniczący obrad prowadzi sesję według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad
każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie sprzeciwia się temu Rada może dokonać
zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.
2. Przedmiotem wystąpień na sesji powinny być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
§ 19.
1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący obrad może udzielić
głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio
z głosem przedmówcy.
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2. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu
referentowi sprawy, koreferentowi, przedstawicielom komisji opiniującym projekt, w kolejności zgłoszeń,
a następnie pozostałym dyskutantom zgodnie z ust. 1. W debacie radny może zabrać głos z własnej
inicjatywy tylko dwa razy, powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po
wyczerpaniu listy mówców, ograniczenie to nie dotyczy sprawozdawcy komisji.
3. Przewodniczący obrad może przyjąć do protokołu pisemne wystąpienie radnego nie wygłoszone na sesji,
informując o tym Radę.
4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
5. W ciągu całej sesji Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłaszania wniosków
o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
1)

stwierdzenia quorum,

2)

zmiany porządku obrad, w tym zdjęcie lub wprowadzenie określonego tematu do porządku obrad,

3)

przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad,

4)

wyłączenia jawności posiedzenia,

5)

zamknięcia listy mówców,

6)

zakończenia dyskusji,

7)

przejścia do porządku obrad,

8)

żądania przedstawienia opinii prawnika,

9)

odesłania wniosku lub dokumentu do Komisji Rady,

10) ograniczenia czasu przemówień,
11) przeliczenia głosów,
12) zmiany przewodniczącego obrad,
13) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania,
14) zarządzenia głosowania imiennego,
15) przestrzegania porządku obrad,
16) zarządzenia przerwy.
6. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego głosu
przeciw i jednego zwolennika wniosku.
§ 20.
1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, w tym zwłaszcza
w odniesieniu do wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji, jego decyzje w tym zakresie
są ostateczne.
2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku obrad.
3. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu mówca odbiega lub znacznie przewleka swoje
wystąpienie, Przewodniczący zwraca mu na to uwagę i może przywołać go „do rzeczy”, a po dwukrotnym
przywołaniu – odebrać mu głos. Radnemu, któremu odebrano głos, przysługuje prawo odwołania się do
Rady.
4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego lub osoby zaproszonej w sposób oczywisty
zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący obrad przywołuje ich „do
porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może poddać pod głosowanie wniosek o odebranie głosu.
Wniosek taki przechodzi zwykłą większością głosów. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
5. Przewodniczący Rady może zwrócić się do Wójta o spowodowanie przywrócenia porządku na sali obrad
oraz w sąsiednich pomieszczeniach.
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6. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w
celu umożliwienia właściwej komisji ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli
zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
7. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można
zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku
głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.
8. W czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad, radny obecny na sesji może w przypadku
zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu złożyć treść swojego wystąpienia na
piśmie do protokołu sesji. Przewodniczący informuje o tym Radę.
9. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego, chyba iż ten będąc zawiadomiony nie
przybędzie na sesję i nie usprawiedliwi wcześniej swojej nieobecności.
§ 21.
1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spośród publiczności.
2. Przewodniczący obrad może odebrać głos lub nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności,
które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 22.
1. Po wyczerpaniu obrad Przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: „zamykam (numer sesji)
Sesję Rady Gminy Pomiechówek”.
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 23.
1. Z każdej sesji sporządza się protokół obrad, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowania
rozstrzygnięć.
2. Protokół sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce sesji, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad, numery podjętych uchwał, a także
nazwisko i imię przewodniczącego sesji i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty wniosków, a nadto
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania, z wyszczególnieniem jego wyników,
8) podpis Przewodniczącego, osób które przewodniczyły obradom w czasie sesji i osoby sporządzającej
protokół.
3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) listę obecności sołtysów,
3) listę zaproszonych gości,
4) teksty przyjętych przez Radę uchwał,
5) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego,
6) złożone na piśmie usprawiedliwienia nieobecnych,
7) interpelacje zgłoszone na piśmie.
4. Protokoły sesji numerowane są kolejnymi cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
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5. Protokół przyjmuje się na następnej sesji. Uwagi do protokołu zgłoszone przez radnych uwzględnia się
przez sporządzenie załącznika do protokołu zawierającego sprostowanie bądź uzupełnienie.
§ 24.
1. Protokół sesji wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Rady, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od
dnia zakończenia sesji.
2. Radni mogą w trakcie obrad zgłaszać wnioski o umieszczenie ich wypowiedzi w protokole sesji.
3. Poprawki i uzupełnienia do wyłożonego protokołu radni mogą zgłaszać nie później niż na 7 dni przed
planowanym terminem kolejnej sesji.
4. Poprawki i uzupełnienia do protokołu należy zgłaszać w formie pisemnej.
5. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień w protokole rozstrzyga Rada.
6. Zatwierdzony przez Radę protokół z sesji należy zamieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§ 25.
1. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady na sesji, zwłaszcza obejmujące miejsce obrad
oraz bezpieczeństwo radnych i innych uczestników sesji, a także porządek po jej zakończeniu zapewnia
Wójt.
2. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne
przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca
Rozdział 4.
Tryb głosowania
§ 26.
1. Uchwały Rady Gminy podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co
najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Głosowanie imienne odbywa się przez kolejne wywołanie nazwisk i odnotowanie w protokole, czy radny
oddał głos „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
§ 27.
1. Przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie jawne i ogłasza jego wyniki, może on przy tym korzystać
z pomocy radnych lub protokolanta obrad.
2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
§ 28.
1. W głosowaniu tajnym, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym
każdorazowo Rada ustala zasady głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady
Gminy Komisja Skrutacyjna, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia zasady głosowania.
3. Za oddane glosy uznaje się kartki, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami,
kartki całkowicie przekreślone oraz na których radni nie dokonali żadnych skreśleń uważa się za głosy
nieważnie oddane.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikami głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania przechowuje się w Urzędzie wraz z protokołem obrad.
§ 29.
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym
proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do
intencji wnioskodawcy.
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2. Jeżeli w jednej sprawie zostało zgłoszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejności pod głosowanie
poddaje się wniosek najdalej idący tj. taki, którego przyjęcie wyklucza potrzebę głosowania nad
pozostałymi.
3. W innych przypadkach głosowanie przeprowadza się na każdy wniosek oddzielnie, w kolejności zgłaszania.
§ 30.
1. Zwykła większość głosów występuje wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów
„przeciw”.
2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów „za” większa od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przy parzystej liczbie ważnie oddanych głosów bezwzględna
większość to 50% ważnie oddanych głosów + 1 głos. Przy nieparzystej liczbie ważnie oddanych głosów
bezwzględna większość to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
3. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem
przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
Rozdział 5.
Uchwały Rady
§ 31.
Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być
odnotowane tylko w protokole sesji.
§ 32.
1. Uchwała Rady powinna zawierać przede wszystkim:
1) numer, datę i tytuł,
2) podstawę prawną,
3) dokładną merytoryczną treść uchwały,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
6) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,
7) nadto inne elementy w razie konieczności np. opisową treść wstępną, wskazanie adresatów, zawieszenie
wykonania, uzasadnienie itp.
2. W uchwale numer zawiera: numer sesji (cyfry rzymskie), numer uchwały według kolejności jej podjęcia
(cyfry arabskie) oraz rok podjęcia.
3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.
4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
5. Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.
§ 33.
1. Projekty uchwał wiążące się z działalnością Rady przygotowuje Wójt Gminy.
2. Projekty uchwał Rady muszą być zaopiniowane przez Radcę Prawnego.
3. Projekty uchwał Rady winny być opiniowane przez właściwe komisje Rady.
§ 34.
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę ( inicjatywa uchwałodawcza) mogą wystąpić:
1) komisje Rady,
2) radny,
3) Wójt,
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4) co najmniej 100 osób stale zamieszkujących na terenie Gminy.
2. Do projektów uchwał wnoszonych do Przewodniczącego Rady w trybie ust.1 pkt 4 dołącza się wykaz osób
zawierający ich nazwiska i imiona, adresy zamieszkania, nr PESEL, własnoręczne podpisy i wskazanie
pełnomocnika do kontaktów z Radą.
3. Projekty uchwał wnoszone w trybie ust.1 pkt 1,2,4 do Przewodniczącego Rady muszą być przekazane
Wójtowi w ciągu 14 dni celem sprawdzenia ich pod kątem zgodności z przepisami prawa i możliwością ich
wykonania.
4. Projekt uchwały powinien trafić na najbliższą sesję od momentu przekazania projektu przez
Przewodniczącego Wójtowi.
5. Wnioskodawca może złożyć wniosek do Przewodniczącego Rady o wycofanie projektu uchwały.
§ 35.
Uchwały Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pomiechówek.
Rozdział 6.
Radni
§ 36.
Radny jest zobowiązany brać udział w pracach Rady, jak również innych instytucji samorządowych, do których
został wybrany lub desygnowany.
§ 37.
Radny może domagać się wniesienia pod obrady komisji spraw, które są przedmiotem postulatów i skarg
mieszkańców.
§ 38.
Radni na sesjach oraz w okresach między sesjami mają prawo składać interpelacje i zapytania, których
przedmiotem są sprawy związane z realizacją zadań Rady.
§ 39.
1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy. Interpelacja obejmuje wskazanie
konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez właściwy organ gminy.
2. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania.
§ 40.
1. Interpelację kieruje się do Wójta Gminy.
2. Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie w terminie 30 dni. Radny składający interpelację, bądź
Rada może uznać odpowiedź za niewystarczającą i żądać jej uzupełnienia.
§ 41.
1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i wnoszone jest ustnie na sesji.
2. Odpowiedzi na zapytania udziela Wójt, bądź wskazana przez niego osoba, ustnie na sesji lub w razie
konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz – pisemnie w terminie 30 dni.
§ 42.
1. W miarę możliwości radni uczestniczą w zebraniach organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i
samorządowych na terenie Gminy – na zaproszenie tych organizacji.
2. Każdy radny ma prawo wglądu do protokołu i uchwał Rady, robienia notatek z wyjątkiem części protokołu,
który dotyczy tajności obrad Rady.
§ 43.
1. Radni stwierdzają podpisem na liście swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji, do których
zostali powołani.
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2. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, radny powinien przed ich odbyciem
usprawiedliwić swoją nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym Komisji.
Rozdział 7.
Wspólne sesje
§ 44.
1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną (innymi) Radą, w szczególności z Radą Gminy sąsiedniej.
Wspólna sesja jest zwoływana z okazji uroczystości.
2. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych Rad, a uczestniczą w jej przygotowaniu komisje tych
rad i radni. Zawiadomienia o sesji podpisują przewodniczący Rad.
Rozdział 8.
Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
§ 45.
Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch
Wiceprzewodniczących.
§ 46.
1. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród radnych, z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez
radnych uczestniczących w sesji, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Dwóch wiceprzewodniczących Rada wybiera odrębnie na zasadach i w trybie określonym w ust. 1.
3. Wybór na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2 zatwierdza się uchwałami: odrębnie dla wyboru
Przewodniczącego, odrębnie dla wyboru Wiceprzewodniczących.
4. Funkcji, o których mowa w ust. 1 i 2 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
§ 47.
1. Rada może dokonać w toku kadencji zmian na stanowiskach, o których mowa w § 52 ust. 1 i 2.
2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na pisemny wniosek co najmniej 1/4
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Rozdział 9.
Komisje Rady
§ 48.
1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada może powołać stałe lub doraźne komisje do określonych zadań,
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu,
2) Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej,
3) Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług,
4) Komisja rewizyjna.
3. Najpóźniej na drugiej sesji po wyborach Rada podejmuje uchwały określające składy liczbowe i osobowe
każdej komisji. Radny może być członkiem jednej komisji.
4. Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę wybierają członkowie komisji. W przypadku nie wybrania
Przewodniczącego przez Komisję, wyboru dokonuje Rada na najbliższej sesji.
5. Rada dokonuje w miarę potrzeby, na wniosek Przewodniczącego Komisji i radnych zmian w składach
osobowych komisji, może także zwiększyć lub zmniejszyć ich liczebność.
6. W sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
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7. Komisje Rady podlegają wyłącznie Radzie.
8. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego i zastępcy komisji
stałych.
§ 49.
Do zadań komisji stałych w zakresie spraw do których zostały powołane należą w szczególności:
1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których zostały powołane,
2) opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę i Wójta oraz spraw przedkładanych przez członków komisji
i mieszkańców,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
4) przyjmowanie wniosków mieszkańców Gminy w sprawach działalności Rady i służb komunalnych w
zakresie właściwości komisji,
5) współpraca z innymi komisjami Rady.
§ 50.
Do zadań Komisji Rewizyjnej oprócz wymienionych w § 55 należą sprawy:
1) kontrola wykonywania uchwał Rady Gminy,
2) kontrola działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 51.
1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania.
2. Realizacja postanowień zawartych w ust.1 następuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia komisji,
2) udostępnianie własnych opracowań i analiz,
3) uchwalanie wspólnych wniosków i opinii.
3. Wspólnym posiedzeniom wszystkich Komisji przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, bądź wybrany Przewodniczący Komisji.
§ 52.
1. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających poszczególne sprawy.
2. Komisje na swych posiedzeniach rozpatrują sprawy należące do ich właściwości oraz podejmują
rozstrzygnięcia uchwalając uchwały, opinie i wnioski.
3. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w protokole komisji jako
wnioski mniejszości. Dotyczy to w szczególności wniosków w sprawach rozpatrywanych projektów uchwał
Rady.
4. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez
niego sprawozdawca.
§ 53.
1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.
2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności zastępca. Uprawnienia
zastępców Przewodniczącego Komisji dotyczą tylko wewnętrznego toku prac komisji.
§ 54.
Szczegółowe zasady działania komisji, tryb pracy, kompetencje i ustrój komisji określa regulamin pracy
komisji, zatwierdzony przez Radę.
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§ 55.
1. Posiedzenia Komisji są jawne.
2. Komisja lub Przewodniczący mogą zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność i wysłuchanie są
uzasadnione ze względu na przedmiot sprawy.
3. Komisja może wnioskować o przybycie Wójta na posiedzenie Komisji, po wcześniejszym uzgodnieniu
dogodnego terminu dla obu stron.
4. Na postawione wnioski i zapytania komisji odpowiedzi powinny być udzielone w terminie do następnego
posiedzenia komisji.
Rozdział 10.
Przewodniczący Rady
§ 56.
Przewodniczący Rady Gminy organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) przeprowadza głosowanie jawne nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,
4) koordynuje pracę Komisji Rady, w szczególności w zakresie zadań kontrolnych komisji,
5) nadzoruje w imieniu Rady terminowość wykonania uchwał,
6) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej,
7) prowadzi rejestr Klubów radnych.
§ 57.
Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący w zakresie swoich funkcji odpowiadają przed Radą i są ze swojej
pracy rozliczani przez Radę.
§ 58.
Wójt jest obowiązany składać Radzie na sesjach sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z uchwał Rady,
budżetu, wytycznych udzielanych przez Radę oraz informacje o problemach związanych z bieżącą sytuacją
Gminy.
§ 59.
Wójt ściśle współdziała z Radą w sprawach związanych z przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym
sesji Rady, szczególnie projektów uchwał oraz niezbędnych materiałów i informacji.
§ 60.
1. Obsługę Rady, komisji i radnych zapewnia Wójt.
2. Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady ustalają zakres, zasady i sposób obsługi Rady, komisji i radnych.
Rozdział 11.
Kluby radnych
§ 61.
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
§ 62.
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
3. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu, nie później jednak niż w terminie
7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
4. W zgłoszeniu podaje się:
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1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.
§ 63.
1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.
§ 64.
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ Kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby mogą uchwalać regulaminy dotyczące ich działalności.
4. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
5. Przewodniczący klubów
Przewodniczącemu Rady.

są

obowiązani

do

niezwłocznego

przedkładania

regulaminów

klubu

§ 65.
1. Klubom przysługują uprawnienia, wnioskodawcze i opiniodawcze.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji wyłącznie przez swoich przedstawicieli.
3. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom warunki organizacyjne
w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
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Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy Pomiechówek
REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 1.1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jego zastępcę wybierają członkowie komisji.
§ 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
§ 3.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których zaistniał konflikt interesów lub może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady –
w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 4.1. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne działalności Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym
wykonanie budżetu Gminy.
§ 5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanych w uchwałach Rady.
§ 6. Komisja Rewizyjna może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego
podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w
toku postępowania danego podmiotu.
§ 7.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym
przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o jakim mowa
w ust. 1
§ 8.1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od
poszczególnych czynności kontrolnych.
2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Postanowienia Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwłocznie.
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4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej
decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.
§ 9.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę
kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 4 ust.1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być
wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 10.1. Kontroli dokonuje pełen skład Komisji w imieniu Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składający
się z dwóch członków Komisji.
2. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie dla Przewodniczącego wydaje Przewodniczący Rady.
3. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust.2 oraz dowody osobiste.
§ 11.1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody
uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 12.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego
przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym
wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust.3.
§ 13. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 14.1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia –
protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego ( kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
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8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania
protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 15.1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnieni, o których mowa w ust.1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 16.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące
kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 17. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty
podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Kierownik
kontrolowanego podmiotu i Wójt.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 18.1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej harmonogram planowanych kontroli.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do wykonywania
kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 19. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w I kwartale każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej
działalności w roku poprzednim.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 20.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z
zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem
pracy Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez
Przewodniczącego Komisji.
§ 21. Rozstrzygnięcia Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 22. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 23. Komisja Rewizyjna za zgodą Rady może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających
wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
§ 24.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie
zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w
zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących
działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie przedmiotowym
kontroli.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje
się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
§ 25. Komisja Rewizyjna może występować do Organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie
kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
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Załącznik Nr 5
do Statutu Gminy Pomiechówek
Wykaz jednostek pomocniczych
W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa:
1.

Błędowo

2.

Błędówko

3.

Brody, Brody-Parcele

4.

Bronisławka

5.

Cegielnia – Kosewo

6.

Czarnowo

7.

Falbogi Borowe

8.

Goławice Pierwsze

9.

Goławice Drugie

10. Kikoły
11. Kosewko
12. Kosewo
13. Nowy Modlin
14. Nowe Orzechowo
15. Stare Orzechowo
16. Pomiechowo
17. Pomiechówek
18. Pomocnia
19. Stanisławowo
20. Szczypiorno
21. Śniadówko
22. Wola Błędowska
23. Wójtostwo
24. Wólka Kikolska
25. Wymysły
26. Zapiecki

