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Burmistrza Miasta Jpdrzejowa
zdnia2S sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Jqdrzejów

Na podstawie $ 2 Uchwaly Nr XLIV1331l09 Rady Miejskiej

w Jqdrzejowi e z dn\a 28 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian

w statucie Gminy Jgdrzej ów, zarzqdzam co nastqpuje:

s l

Ustalam jednolity tekst Statutu Gminy Jqdrzejów uwzglqdniaj4c wszystkie jego

zmiany,, w brzmieniu stanowiqcym za\qcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s 2
Wykonani e zar zqdzenia powi erzam S ekretarzowi Gminy.

s 3
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 225109
Burmistrza M jasta JQdrzeJowa
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

STATUT GMINY J4DRZEJOW

P(OZDZIAI,,7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

$ l Gmina JEdrzejów stanowi wspólnotg samorzqdow4 mieszkaúców zamieszkalych na jej

terytorium.

$ 2. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 228 km2 . Granice gminy s4 okreslone

na mapie stanowiqcej zal4cznik Nr I do Statutu.

$ 3. Siedzib4 organów gminy jest miasto JEdrzejów

$ 4. Gmina posiada herb, którego wizerunek stanor.r'i zal4cznik Nr 2 do Statutu.

$ 5. 1. Gmina dziala na podstawie obowi4zujqcych ustaw oraz niniejszego Statutu.

2 ,  l l ek roó  w  S l r tuc i c  I ) )ó$ i  s iQ  o :

a) ,.ustawie ustrojowej,' rozumie sig przez to ustawQ z dnia 8 marca 1990 roku

o samorz4dzie gmimym (Dz. lJ . z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ' 2 2002 r. Nr 23 poz 220,

Nr 62 poz. 558, Nr I  1 3 Poz. 984),

b) ,,wlaÉciw1"ch przepisach" - rozumie siq przez to ustawy i przepisy wykonawcze do

ustaw, rcgultÚ 4cc okreélon4 dziedzinq,

c) ,,radzie" rozumie siq przez' to RadE Miejsk4 w Jqdrzejowie'

d) ,,przewodnicz4cym rady" - rozumie siE przez to Przewodnicz4cego Rady Miejskiej

w Jgdrzejowie,

e) ,,burmistrzu, zastEpcach burmistrza, sekretarzu, skarbniku" - rozumie siq przez to

Burmistrza Miasta JEdrzejowa, zastgpców Burmistrza Miasta Jgdrzejowa, sekretarza

Gminy Jgdrzejón'. Skarbnika Gminy Jqdrzejów,

f) ,,urzgdzie" rozumie siq przez to Urzqd Miejski w JEdrzejowie

g) .,kierowniku urzgdu" rozumie sig przez to Burmistrza Miasta Jqdrzejowa

$ 6. Gmina stanowi:

l) podmiot prawa publicznego. co oznacza prawo gmrny do wykonywania okreélonych

w sprawach zadaú publicznych samodzielnie w imieniu wlasnym i na wlasn4

odpowiedzialnoÉó
I



2) podniot prawa prywatnego, co oznacza, i2 gmina posiadaj4c osobowoSó prawnq ma

prawo do samodzielnego dysponowania swym majqtkiem.

$ 7. Zakres dzialania i zadania gminy okreSlaj4:

a) ustawa ustrojowa oraz inne wlaSciwe przepisy'.

b) porozumienia z organami administracji rz4dowei lub innymi jednostkami samorz4du

terytorialnego.

$ 8. Gmina realizuje z^dania poprzez:

a) wlasne organy.

b) samorzqdou e jednostki  organrzacyjne.

c) zawieranie umów z innymi podmiotami,

d) zawieranie porozunrieú z administracja rz4dowq powiatem i u'ojewództwem,

e) wspóldzialanic z innymi jednostkami samorzqdu terytorialnego.

$ 9.1. Organami gmir.ry s4:

- Rada jako organ stanowi4cy i kontrolny

- Burmistrz jako organ rvvkonawczy

2. Do wla3ciwoici rady naleZ4 wszystkie sp¡awy pozostaj4ce w zakresie dzialania gminy.

o ile ustawa ustro jowa i inne wlaéciwe przepisy nie stanowi4 inaczej.

3. Do wlaéciwoéci burmistrza nalezy \.{'ykonywanie uchwal rad)' i realizacja zadaú gminy

okreÉlonych ustaw4 ustroiowq i innymi wlaéciwymi przepisami.

S 10.1. W celu realizacji okreélonych zadaú gmina tworzy samorz4dowe jednostki

organizacyjne, które mog4 stanowió :

a) jednostki organiziic¡'.jne bez osobowoéci prarvnej,

b) grnime osoby prarvne.

2. wykaz jednostek organizacyjnych stanowi zal4cznik Nr 3 do Statutu.

$ 11.1. Jednostki organizacyjne bez osobowoéci prawnej s4 tworzone, likwidowane

i reorganizowane na podstawic wlaÉciwych przcpisów.

2. Rada uchq'ala lub zatwierdza regulaminy (statuty) tych jednostek oraz wyposaZa je

w niezbEdne skladniki majqtkowe.

3. Kierownicy iednostek organizacyjnych bez osobowoSci prarvnej dzialaj4

jednoosobowo w granicach swych kompetencji przewidzianych wlaSciu'ymi przepisami oraz

pelnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.



$ 12.1. Gminne osoby prawne tworzone s4 na podstawie:

a) wlaSciwych przepisów, przyznaiqcych im taki status,

b.¡  wlaéciwych prze¡ isóu. u1 lqcznie przez gminq.

2. Gminne osoby prawne samodzielnie decydujE o sposobie wykonywania nalez4cych do

nich zadaú oraz pra\v maj4tkowych, z zaslrzeLentem zasad wynikaj4cych z wla5ciwych

przepisów.

S 13. W celu rcalizacji okreSlonych zadaú gmina moZe zawieraó umowy z innymi

podmiotami. TreÉó urriolvy_ okreSla szczególowo prawa i obowi4zki stron.

$ 14. Gmina moZe realizowaó przyjQtc w drodze porozumienia zadania z zakresu

administracji rzqdowej oraz zadanta z zakresu wlaSciwoSci powiatu i województwa. TreSó

porozumienia okreSla szczególowo prawa i obowi4zki stron.

$ 15.1. Gmina mo2e n'spóldzialaó z innymi jednostkami samorz4du terytorialnego w formie

zwi4zków, porozumieó migdzygminnych, stowarzyszei.

2. Zasady nawi4zyrvania wspóldzialania okreÉla ustawa ustrojt.rwa.

ROZDZIAT,II

ZASADY TWORZENIA, I,ACZENIA, PODZIAtr,U I ZNOSZENIA

JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

$ 16.1. Gmina tr . lorzl  . iednoslki  pomocnicze.

2. O utworzeniu, poi4czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga rada

z wlasnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszkaúców.

3. Uchwala rady mo2e byó podjqta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaócami.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji okreSla zal4cznik Nr 4 do Statutu.

,1. llchwala rady powinna uwzglqdniaó naturalne uwarunkowania przestrzenne,

komunikacyjne. wigzi spoieczne oraz wskazywaó nazwg, obszar, granicg i siedzibg organów

jednostki pomocniczej.

5. OrganizacjE i zakres dzialania jednostki pomocnicze.i okreéla rada uchwalq w sprawie

statutu jednostki.

6. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi zal4cznik Nr 5 do Statutu.



ROZDZIALTTl

ZASADA JAWNOSCI

$ 17.1. DzialalnoSó organów gminy jest jawna. co oznacza prawo rnieszkaúców do:

- uzyskiwaniainfbrmacji.

- wstQpu na sesje Rady.

- wstQpu na posiedzcnia komisji Rady,

- dostQpu do dokumcntów dotyczqcych rvykon¡,wania zadai publicznych.

2. Uprawnionym do dostgpu do dokumentów i korzystania z nich jest kaZdy

zainteresowany bez potrzeby u'ykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

3. Dysponenter.n dokumentów jest kierorvnik urzgdu. .Iest on zobowi4zany do podjqcia

niezbqdnych dzialaó, aby dysponowaó dokumentami publicznymi w formie i postaci

nadajqcej  s ig do udost qprr  ienia

4. Udostgpnieniu podlegaj4 dokumenty o charakterze urzEdowym sporz4dzone

w przepisanej fbrmie przez:

- organy gminy,

- organy nadzoru i kontroli nad gmin4 zwiEzane z wykonywaniem zadaú publicznych.

UdostEpnieniu podlcgaj q u' szczególnoSci :

- uchwaly rady gminy,

- zarz4dzeniaburmistrza,

- wnioski i opinie komisji rady gminy,

- interpelacje i wnioski radnych,

- protokoly z posiedzeú rady i komisji.

- protokoly kontroli RIO. NIK, UKS,

- akty nadzoru.

5. Dokumenty publiczne sE jawne z wyl4czeniem tych, co do których wyl4czente

jawnoÉci wynika z ustawy,

6. DostEp do dokumentów w sprawach dotycz4cych intcresu strony w postQpowaniu

administracl'j nym re guluj 4 wlaSciwe przepisy.

7. Udostqpnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:

a) bezplatnego uzyskania informacji o dokumentach,

b) wgl4du do dokumentów.

8. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez kierownika

urzEdu. Udzielaj4c in{brmacji pracownik wskazuje uprawnionemu formE, w jakiej dany

dokument jest udostEpniany.



9. Wgl4d do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:

a) powszechnej publikacji,

b) sukcesywnego udostEpniania dokumentów do wgl4du powszechnego.

c) bezpoéredniego udostEpnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

10. Powszechnej publikacji dokonuje sig w:

- DziennikuUrzgdouym Wojeu'ództn'a Swigtokrzyskiego

- prasie lokalnej

- na tablicy ogloszeú

Zasady i tryb oglaszania dokumerrtów w Dzienniku Urzqdowym Województwa

Swigtokrzyskiego okreúlaj 4 wlaéciwe przepisy.

ll. Sukcesywne udostgpnianie do wgl4du publicznego dokumentów publicznych

u'drodze:

- wykladania lub u'.vrvieszania dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie

dostEpnych,

- poprzez zainstalowanie urz4dzen umozliwiajEcych zapoznanie sig z dokumentem

iurzqdzen ia elek tron iczne)

12. Sukcesyu'netnu udostqpnianiu podlegai4 nastqpujqce dokumenty:

- uchwaly rady,

- zarzEdzeniaburmistrza,

- protokoly z sesji rady.

Kierownik urzEdu moZe ustalió rodzaj dokumentów, do których wgl4d odbywa siq

w obecnorici wyznaczonego pracownika. tJprawniony ma prawo do sporz4dzania notatek

i odpisów.

13. BezpoÉrcdnie udostqpnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów'

których udostqpnienie nie moZe byÓ dokonane w formie powszcchnej publikacji lub

sukcesywnego udostqpniania. UdostEpnienia dokonu.ie siQ na pisemny wniosek

uprawnionego. Udostqpnienie nastEpuje niezwlocznie w formie zgodnei z wnioskiem. o ile

Érodki techniczne, którymi dysponuje urz4d, umozliwiaj4 przekazanie w taki sposób, o jaki

wnioskowal uprawniony. Jezeli dokument nie moze byó udostqpniony niczwiocznie, naleZy

podaó uprawnionemu pl.zyczynQ tej zwloki i okreilió termin udostqpnicnia nie d|u2.szy nt2 7

dni od dnia zlo2enia wniosku. JeZeli dokument nie moZe byó udostEpniony. w formie zgodnej

z r.vnioskiem uprawnionego. kierownik urzEdu decyduje o innej tbrmie udostqpnicnia, podajqc

uzasadnienie tego stany rzeczY.

14. Odmowa udostQpnienia dokumentu nastqpuje na piémie z uzasadnieniem'

W przypadku nieudostqpnienia dokumentów z tytulu wyl4czenia jawnoÉci niektórych danych,



nalezy podaó podstawq i zakres takiego wyl4czenia oraz wskazaó organ lub osobE, która

takiego wyl4czenia dokonala.

15. Na wniosek uprarvnionego kierownik urzEdu lub l\ryznaczony przez niego pracownik

uwierzl,telnia kopie przez zlo2enie podpisu na pieczqci Dokumentów publicznych

podlegaj4cych powszechnej publikacji nie uwierzytelnia siq.

16. w przypadku. gcly nie jest niezbqdne udostqpnienie caiego dokumentr-l upowaznlony

przez kierownika urzEdu pracownik sporz4dza wyci4g z dokumentu, który podlega

uwierzvtelnieniu.

ROZDZIAI-TV

ORGANIZACJA WEWN4TRZNA I TRYB PRACY RADY GMINY

$ 18. Liczbowy sklad rady. je.l kadencjg okreéla ustawa ustro¡owa'

$ lg .Radawyb ie raZeswegogronaprzewodn icz4cego idwóchw icep rzewodn icz4cych

w trybie okreSlonym ustaw4 ustrojowq. Tryb odwolania lub rezygnacji z funkcj i

przewodniczqcego lub wiceprzewodnicz4cego reguluje usta\\ I tlslro¡()wa'

$ 20.1. Zadaniem przewocinicz4cego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.

2. W ramach organizowania pracy rady przewodnicz4cy:

a) reprezentuje radE na zewn4trz,

b.¡  koordyn u ie prcce konr is j i .

c) zwoluje sesje,

d.¡ ustala Porzqdek obrad sesji.

3. W ramach prowadzenia obrad przewodnicz4cy:

a) otwiera ses¡E,

b) przewodniczl" obradom.

c) zamyka sesj g.

4' Przewodniczqcy moze wyznaczyó do wykon¡'wania swoich zadaú

wiceprzewodn icz4cego

5.Przet lka2d4sesj4PrzewodniczqcyRadywporozumieniuzRurmistrzemustalal istg

osób zaproszonl ch ne sesjq.

$ 21.1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy

nale24ce do jej wlaéciwoÉci.



2. Pierwszq sesjq nowo wybranej rad-v zwotruje siq w trybie wskazanym w ustawle

ustrojowej.

3. Kolejne sesje racly zwoluje jej przewodnicz4cy w miarq potrzeby nie rzadziej jednak

niZ ¡az na kwartal.

4, Na wniosek burmrstlza lub co najmniej % ustawowego skladu rady przewodniczqcy

obowi4zany jest zwolaó sesjQ na clzieú przypadajrlcy w ci4gu 7 dni od dnia zlo2enia wniosku'

Wniosek zwolanie sesjr powinien spelniaó wymogi okeélone w $ 22 ust l zdanie drugie

statutu.

$ 22.f. O sesji zawiadamia sig radnych na pi3mie w terminie co najmniej 7 dni przed jej

terminem. Do zawiadomienia dol4cza sig porzEdek obrad oraz projckty uchwal'

2. InformacjE o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje siq do wiadomo(ci

publicznej przez wyr'vieszenie na tablicach ogloszeú co najmniej na 7 dni przed termlnem

sesj i .

3. W sesji uczestnlc24 przewodnicz4cy organów wykonawczych jednostek pomocniczych

bezprawag losowan ia 'o te rm in ieses j i s4zaw iadamian iTdn ip rzedses jqz jednoczesnym

podaniem porz4dku obrad. Przewodnicz4cy organów wykonawczych jednostek

pomocniczych otrzymuiQ zwrot kosztów dojazdu rv celu uczestniczenia w sesii'

$ 23.1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych rang4 spraw maj4cych byó przedmiotem

sesj i lubzuwaginakoniecznoSóniezwlocznegojejzwolania,przewodnicz4cymo2edokonaó

zawiadomienia o sesji rv kaZdy moZliwy sposób ' bez zachowania terminów ' o których mowa

w $ 2 2 .

2. Do sesji zwolanej w trybie $ 23, ust. 1 , nie maj4 zastosowania przepisy Q 28'

$ 24.1. Sesja odbyrva sig podczas jednego posiedzenia W szczególnie uzasadnionych

przypadkach jeclna ses¡a moZe síE skladaó z dwóch lub wiEcej posiedzeú Terminy dalszych

posiedzeú tej samei sesji ustala przewodnicz4cy i infbrmuie o nich ustnie radnych'

2. Obrady sesji szljarvne. Ograniczenie jawnoÉci moZe wynikaó tylko z ustaw'

$ 25.1. Rada rozpoczyna obrady w obecnoéci co najmniej polowy skladu W

liczba radnych obecnycli na sesji podczas iej przebiegu zmniejszy siE poniZej

przewodniczEcy przcrl'wa obradY.

2, Otwarcie sesji nastqpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczqcego

,,Otwieram .... . . sesjq Rady Miejskiej w Jqdrzejowie"'

przypadku gdY

polowy skladu,

Rady formulY:



$ 26.1. Jezeli w porz4dku obrad przewiduje siE przeprowadzenie glosowania tajnego lub

jawncgo imiennego, rada dokonuje w.vboru spoSród radnych trzyosobowej komisji

sk-rutacyjnej, które.j zadaniem jest obliczanie wyników glosowania tajnego i jawnego

imiennego. Wybór czlonków komisji odbywa siq l4cznie.

2. W celu sprawnicjszego przebiegu sesji rada wybiera sekretarza obrad Do zadaú

sekretarza obrad naleZ¡' prowadzenic listy mónców, rejcstrowanie zgloszonych wnioskóu,

obliczanie wyników glosorvania jawnego. sprai.vdzanie quorum oraz wykonywanie innych

czynnoSci o podobnyr.r'r charakterze.

$ 27.1. Przedmiot ses.ji stanowi4 sprawy objqte porzqdkiem obrad.

2. Rada moZe rvpro*'adzió zmiany u' porz4dku obrad bezwzglgdn4 wigkszoéci4 glosów

ustawowego skladu rady.

3. Wnioski o zmianq porzqdku obrad podlegaj4 glosowaniu niezwlocznie.

4, Wniosek o zmianE w porz4dku obrad nie mo2e zmierzaó do wprowadzenia glosowania

nad projektami uch$'al, o ile projekt uchwaly nie zostal zloZony przewodnicz4cemu rady co

najmniej  7 dni  przrd dnierrr  rozpoczqcia sesj i .

$ 28. W porz4dku obrad sesji winny znajdowaó sig punkty:

a) przyjEcie protokolu z poprzedniej sesji,

b) sprawozdanie z wvkonania uchwal rady z poprzedniej sesji.

c) rozpatrzenie projektów uchwal oraz podjqcie uchwai,

d) zapltania i interpelacje radnych,

e) sprawozdanie z pracy burmistrza miEdzy sesj ami,

f) sprawy rózne,

g) zlozenie ínformac.ii o realizacji interpelacji i zapll.an z poprzedniej sesji'

$ 29.1. Przewotlnicz4cy udziela glosu radnym tylko w sprawach objEtych porz4dkiem obrad

wedlug kolejnoéci zapisu.

2. Przewodnicz4cy udziela glosu w sprau'ach nie objgtych porzqdkiem obrad.ledynie dla

zgloszenia wniosków lbrmalnych, do których zalicza sig:

- przerwanie, odroczenie, zamkniEcie sesii,

- odroczenie lub zamkniEcie dyskusji,

- glosowanie bez dyskusji,

- stwierdzeniequorut.l.t.

3. O wniosku formalnym rozstrzyga rada po wysluchaniu wnioskodawcy i ewentualnie

jednego przeciwnego glosu.



4. Przewodniczlpy Rady wyj4tkowo moZe udzielió glosu w sprawach objqtych

porz4dkiem obrad osobom spoza rady, po uprzednim zloZeniu przez te osoby

pisemnego wniosku do przewodniczqcego rady.

5. Wniosek winien zawieraó imiE i nazrvisko oraz punkt. w którym zglaszaj4cy chce

zabraó glos.

6, Czas wyst4pienia osób nie bqd4cych radnymi nie mo2e pv.ekraczac 3 minut.

S 30.1. W debacie nad dar.r4 spraw4 radny mozc zabieraó glos tylko dwa razy. Í,4cznie czas

trwania wyst4pienia radnego nie mo2e przekraczaó 5 minut. Wyst4picnie reprezentujqce

stanowisko komisji nie tnole przekracz.aó i 0 minut.

2. Interpelacje i zapltania s4 kierowane do Bun¡istrza.

3. Interpelacja powinna zawieraó krótkie przedstawienie stanu fakt¡'cznego, bEd4cego jej

przedmiotem i koúczvó siE zapvtaniem.

.1. odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub rzeczowo wlaÉciwe osoby

upowaznione przez Bulmistrza.

5. Odpowied2 na interpelacjE czy zapytanie jest udzielana ustnie na te.i samej sesji lub

w ciEgu 14 dni r.ra piÉr.r.rie.

$ 31. Poza kolejnoÉci4 mówców przewodniczqcy moZe udzielió glosu:

a) burmistrzowi lub osobie przez niego upowaZnionej,

b) zaproszonyrn goiciom.

$ 32.1. Przewodnicz4cy czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi i porzqdku na sali

oraz podejmuje niezbgdr.re czynnoéci dla przywrócenia tego porz4dku.

2. Przewodnicz4cy nToZe zwróció uwagQ radnemu, który w swoim wyst4pieniu odbiega od

przedmiotu obrad, przywolaniem radnego .,do rzeczy". Po d\\,ukrotnym przy',volaniu ,.do

rzeczy" przewodnicz4cy odbiera radncmu glos.

$ 33. Rada swoje stanowisko Wraza w formie uchwal. Rada, w trybie przewidzianym dla

uchwal, moZe takZe podj4ó apele nie zawieraj4ce prawnie wi4Zqcego wezwania do

okreSlonego zachowania siE, podjgcia inicjatywy lub zadania.

$ 34. Inicjatywa uchwalodawcza przysluguje:

a) burmistrzowi,

b) komisjom,

c) przewodnicz4cemurady.



$ 35.1. Projekt uchlvaly sklada siE w lormie pisemnej przewodniczqcemu rady do l5 dnia

miesiqca. Projekt uchwaly przewodniczqcy zobowi4zany jest umieÉció w porz4dku obrad

najbliZszej sesji.

2. Do projektu uchrvaly dol4cza siE uzasadnienie, które win¡o w-vj aéniaó cel podjEcia

uchwaly. ewentualnie r'vskazywaó 2ródla tlnansowania, jeéli projekt uchwaly powoduje

obci4Zcnie budZetu gminy.

$ 36. Uchwaly zapadai4 zw1'kl4 wiqkszoici4 glosów. w obccnoici co najmniej polowy

ustawowego skladu rady, w glosowaniu jawn.vm, chyba 2e ustawa ustrojowa lub inne

wlaiciwe przepisy stanowi4 inaczej. O przeprowadzeniu glosowania jawnego imiennego

decyduje rada na wniosek co najmniej 3 radnych.

$ 37.1. Glosowanie jawne odbywa siq przez podniesienie rEkr.

2. Glosowanie jawne imienne odbywa sig przy u2yciu ostemplowanej pieczgci4 rady karly

do glosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego.

3. Glosowanie tajne odbywa sig przy u2yciu ostemplowanej pieczEci4 rady karty do

glosowania z wlasnorgcznym podpisem przewodnicz4cego komisji skrutacyjnej.

4. W glosowaniu jawnym imiennym i tajnym radni po u,ypelnieniu karty do glosowania

kolejno w porz4dku allabetycznym wyczytywani przez protokolanta wrzucaj 4 karty do umy.

$ 38.1. Obliczenia glosórv w glosowaniu jawnym dokonuje sckretarz obrad.

2. Otwarcia urny oraz obliczenia glosów w glosowaniu tajnym i jai'vnym imiennym

dokonuje komisja sk rutac¡ j  na

$ 39. W glosowaniu jawnym porz4dek glosowania jest nastQpu14cy:

a) glosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwaly w caloéci, w razie zgloszenta

takiego wniosku.

b) glosowanie nad r'vnioskiem o przyjEcie uchwaly w calo¡íci. w razie zgloszenia takiego

wniosku,

c) glosowanie nad poprawkami wedlug kolejnoéci ustalonei przez ptzewodnicz4cego,

d) glosowanie nad przyjgciem uchwaly w caloÉci ze zmianami wynikaj4cymi

z przl j  qtych poprau ek.

$ 40.1. Na kartach do glosowania jawnego imiennego i tajnego umieszcza siq proponowane

rozstrzygnigcia oraz rubryki z odpowiedziami ,,2a". .,przeciw", .,u'strzymuje siq".

t 0



2. Radny oddaje glos wpisuj4c znak,.x" przy wybranym rozstrzygnigciu. Wpisanie znaku

,,x" przy wiEcej niZ jednym rozstrzygnigciu, brak znaku ,,x", dopiski lub skreSlenia czyni4

glos niewaZnym.

$ 41.1. Uchwaly, dla których podjqcia wymagana jest zwykla wiqkszoéó glosów, zapadaj4

gdy liczba glosów .,za" jest wigksza od liczby glosów ,,przeciw". Glosów wstrzymuj4cych nre

liczy siE.

2. Gdy przedmiotem glosowania jest nybór jednego spoéród kilku rozstrzygnigó,

wówczas przez zwyklq wiEkszoSó naleZy rozumieó tak4 liczbq glosów optui4cych za jednym

z nich, którajest wiEksza od liczby glosów przypadaj4cych osobno na ka2d4 altematywq.

3. Uchwaly. dla który,ch podjqcia wymagana jest bezwzglqdna wiEkszoéó glosów.

zapadaj4 je2e|i ,.za'' padla taka liczba glosów, która stanowi co najmniej pierwszq liczbE

calkowit4 po polowie waZnie oddanych glosów.

4. Uchwaly, dla których podjqcia wymagana jest bezwzglEdna wigkszoéó ustawowego

skladu zapadaj4, 1ezeli .,2a" padla co naimniei liczba calkowita glosóu' przewyZszaj4ca

polowq ustawowego skladu rady t zarazem tej polowie najbliZsza.

$ 42.1. Wyniki glosowania jawnego oglasza przewodniczqcy.

2. W przypadku glosowania tajnego i jawnego imiennego, wyniki oglasza

przewodnicz4cy kornisji skrutacyjnej na podstawie protokolu sporz4dzonego przez komis.iE.

3.  Protokól  konr is j i  skrutecyjnej  zawicra:

a) sktad komisji,

b) Iiczbq osób biorrpych udzial w glosowaniu.

c) liczbE glosów oddanych, w tym waZnych i niewaZnych,

d) liczbq glosów waZnie oddanych na poszczególne rozstrzygniqcia.

Protokól podpisuj4 r.vszyscy czlonkowie komisj i.

$ 13. Wyniki glosou'ania sq ostateczne. nie mog4 byó przedmiotem dyskusji. Wyniki

glosowania tajnego i imiennego s4 podstaw4 do sporz4dzenia wla3ciwej uchwaly. Ponowne

glosowanie w tej sanrej sprawie jest dopuszczalne tylko w przypadku stwierdzenia

oczywistych omylck rachunkowych, w giosowaniu jawnym-

$ 44.1. Uchwaly rady stanowi4 odrqbne dokumenty, bEdqce zal4cznikami do protokolu sesji.

2. Uchwaly o znaczeniu proceduralnym dotycz4ce przebiegu sesji mog4 byó odnotowane

w protokole bez sporzqdzania odrqbnego dokumentu.
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3. Uchwala zawiera datq, numer, podstawQ prawn4 postanowienia merltoryczne,

okreSlenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwaly. termin wejicia w Zycie.

4. Uchwaly podjgte na sesji podpisuje przewodnicz4cy.

$ 45.1. Z przebiegu sesji sporz4dza sig protokól, który stanowi urzgdowe stwierdzenie jej

przebiegu. Protokól u'inicn wiernie odzwierciedlaó przebieg sesji.

2. Protokól zawiera:

- stwierdzenie quonin.

- ustalony porzqdek obrad.

-  wybór kom is j  i  skrutacyjnej .

- iloéó zgloszonych interpelacji i zapl'taú

- imiona i nazwiska osób zabierajqcych glos w dyskusji,

- uyniki glosowania r.rad poszczególnymi uchwalami,

- stwierdzenie zdarzen, które mialy wplyw na przebieg sesji.

a fak2e w zalqcznikach pelne teksty podjEtych uchwal. przedlo2onych sprawozdaú

i wniosków oraz innych materialów rozpatrywanych przez radE.

3. Protokól podpisuje przewodnicz4cy oraz osoba sporz4dzaj4ca. Gdy sesjq prowadzi

Wiceprzewodnicz4cy, wówczas on podpisuje protokói.

$ 46.1. Radny oraz ka2dy uczestnik sesji moZe zglosió zastrze2enia lub poprawkE do

sporzEdzonego protokotu nie póZniej, niZ do chwili rozpoczqcia nastqpnej sesji.

2. O uwzglgdnieniu zastrzeZenia lub poprawki protokolu rozstrzyga przewodnicz4cy po

wyj aSnieniach protokolanta.

3. Protokól przedstawiany jest radzie do zatwierdzenia na najblizszej sesji.

ROZDZIALV

KOMISJE RADY GMINY

$ 47.1. Rada ze swojego grona moze powolywaó stale i doraZne komisje do okeélonych

zadaú, ustalaj4c przedmiot dzialania oraz sklad osobony.

2. Komisje podlcgaj4 radzie, przedkladajq jej plan pracy i sprawozdania z dzialalnoéci

nie rzadziel ni4 raz w roku.

3. Komisje pracujq wedlug ustalonego przez siebie regulaminu.

,1. Posiedzenia komisji s4iawne.
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$ 18. Do zadaú komisji stalych nalezy:

- opiniowanie projektów uchwal rady oraz czuwanie nad wykonaniem tych uchwal

w zakesie merytorycznej kompetencji komisji,

- $ystQpowanie z iniclatyw4 uchwalodawcz4.

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radq lub burmistrza

w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,

- rozpatrywanie innycl.r spraw z zakresu dzialania rady, wniesitlnych pod obrady przez

czlonków komisji lLrb wynikaj4cych ze skarg i wniosków mieszkaícórv w zakesie

merytorycznej kompctenc j i komisj i,

- wyraZenie opinii na temat oceny dzialaú burmistrza, urzEdu i jednostek organizacyjnych

gminy

$ .19. Zakres dzialania. kompetencje oraz sklad osobowy komisji doraZnych okreéla rada

w uchwale o ich powolaniu.

$ 50. Komisje przedkladajq radzie do zatu'ierdzenia roczny plan pracy do 31 stycznia danego

roku.

$ 51. Ustanawia siE nastgpuj4ce komisje stale:

- budzetu i mienia komunalnego,

- rewrzyjna,

- oSwiaty, kultury. zdrorvia i opieki spolecznej,

- rolnictwa i integracji z Uniq Europejsk4

- gospodarki komunalnei i porzqdku publicznego.

$ 52.1. Rada ustala odrEbnq uchwal4 maksymaln4 liczbE radnych wchodzqcych w sklad

komisj i.

2. Radni deklaruj4 przynalezno5ó do poszczególnych komisji

3. Radny powinien uczcstniczyó w pracach co najmniej jednej komisii. ale nie wiEcej niZ

w dwóch.

4. W przypadku, gdy deklaracjE czlonkostwa w komisji zloZy wigksza liczba radnych niz

maksymalna liczba czlonków ustalona przez radE, rada dokonuje wyboru spoiród

deklarujqcych.

5. W przypadku, gdy liczba radnych deklarui4cych przynaleZnoSó do skladu komisji nie

przekracza maksymalnego skladu okreélonego przez radE. rada zatwierdza jako sklad

osobowy kornis.ji radnych, którzy zglosili deklaracjq
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$ 53. W skladach komisji moZna dokonywaó zmian w przypadku:

- rezygnacji jednego z czlonków komisji,

- odwolania radnego z funkcji czlonka komisji na uzasadniony wniosek przewodniczqcego

komisji po akceptacji czlonków komisji.

$ 54. Przewodniczqcego komisji wybiera i odwoluje rada spoSród czlonków komisji. ZastEpcE

przewodniczqcego komisji nybieraj4 czlonkowie komisji spoSród swego skladu.

$ 55.1. Przewodniczqcy komisji organizuje pracE komisji i prowadzi jej posiedzcnia.

2. W ramach swych obowit¡zków przewodnicz4cy komisji:

a) opracor'r'uje projekty planów komisji,

b) ustala temriny i porz4dek obrad posiedzeú komisji.

c) przewodniczyobradom,

d) dba o dokumentowanie pracy komisji,

e) reprezentuje komisjq na lewnEtrz.

3. W przypadku nieobccnoSci przewodnicz4cego komisji jego obowiqzki pelni zastqpca

przewodnicz4cego.

$ 56.1. Komisja dziala na posiedzeniach.

2. O terminie, mieiscu, porz4dku dziennym posiedzenia komisji przewodnicz4cy komisji

zawiadamia jej czlonków pisemnie. chyba 2e termin posiedzenia zostal podany do

wiadomoSci na poprzednim posiedzeniu.

3. Informacjq o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje siq do wiadomoéci

publicznej przez wywieszenie na tablicy ogloszeú w urzEdzic gminy co najmniej na 3 dni

przed terminem posiedzenia.

$ 57.1. Dla rozpalrzenia spraw wspólnych dla zakresu ich dzialania. komisje mogq odbywaó

wspólne posiedzcnia.

2. W posiedzeniach kornisji mog4 uczestniczyó radni nie bqdqcy jej czlonkami. którzy mog4

zabieraó glos w dyskusji i skladaó wnioski bez prawa udzialu w glosowaniu.

$ 58.1. Komisje przedstawiaj4 swe stanowisko w formie uchwal.

2. Do przyjEcia uchwaly wymagana jest zwykla wiEkszoÉó gtosów, r.'"' obecnoSci polowy

skladu komisji. Glosou'anie odbywa sig jawnie przez podniesienic rgki.

3. W razie równej liczby glosów rozstrzyga glos przewodnicz4cego komisji.
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4. Z posiedzenia komisji sporzqdza sig protokól. Protokól i inne dokumenty zwi4zane

z prac4 komisji podpisuje przewodnicz4cy komisji.

S 59. W przypadku naruszenia przez radnego obowiqzków wynikajEcych z usta\4Y rada

powoluje dora2n4 komisjE regulaminow4 dla zbadania przewinienia radncgo i ustalenia jego

odpowiedzialnoéci. Od uchwaly komisji radnemu przysluguje odwolanie do Rady w ci4gu 7

dni. Rada na najblizszej sesji rozpatruje odwolanie.

P(OZDZIAN,VT

KLUBY RADNYCH

$ 60.1. Radni mog4 tn'orzyó kluby radnych.

2. KIub tworzy grupa co najmniej 3 radnych.

3. Celem dzialania klubu jest wspólpraca radnych przy wykonywaniu obowi4zków

radnego. Klub jest równieZ platform4 do wymiany doÉwiadczeú i pogl4dów w sprawach

naleZEcych do kompetencji rady.

$ 61,1. Radni z.amierzaj4cy utworzyó klub przygotowujq regulamin klubu, w którym

przedstawiaj4 zakres jego dzialania oraz glówne kierunki pracy.

2. Regulamin jest przedstawiany przewodnicz4cemu rady. Regulamin nie podlega

zatwierdzeniu przez radE,lecz nie moZc byó sprzeczny ze Statutcm Gminy.

$ 62.1. Ktubem kieruje przewodnicz4cy wybrany przez czlonków klubu, który prezentuje

stanowisko klubu na sesji rady lub wobec burmistrza.

2. Klub wyznacza swojego przedstawiciela do skladu komisji rewizyjnej

P(OZDZTA',Vll

ZASADY I TRYB DZIAT,ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

$ 63. Do dzialania koniisji rewizyjnej stosuje sig odpowiednio postanowienia $ 47 do $ 58

Statutu z zastrzezeniem postanowieú $ 64 do $ 72.

$ 64, Komisja rewizyjna sklada sig z 5 radnych wybranych przez radE spoéród przedstawicieli

zgloszonych przez poszczególne kluby.
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$ 65.1. W sklad komisji rewizyjnej nie moZe wchodzió:

- przewodniczqcy rady i jego zastEpcy.

2. W razie przljqcia przez czlonka komisji rewizyjnej funkcj i wymienionej w ust. 1 lub

utraty mandatu radnego, rada podejmuje uchwalE o jego odwolaniu ze skladu komisji, do

czasu odwolania zostaje on zawieszony w pracach komisji przez przewodnicz4cego

komisji.

$ 66.Komisja rervizl'jna przeprowadza kontrolg na podstawie rocznego planu kontroli,

a ponadto wykonuje kontrole nie objEte planem rocznym:

- na polecenie rady

$ 67. Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmuj4cy okreÉlenie podmiotu, przedmiotu

i terminu kontroli, podlega zatwier dzeni:u przez radQ. O podmiocie, przedmiocie i terminie nte

objgtej rocznym planem przewodnicz4cy komisji rewizyinej zawiadamia przewodnicz4cego

rady oraz burmistrza przed rozpoczgciem kontroli.

$ 68. Czlonkowie komisji rewizyjnej dokonuj4 czynnoéci kontrolnych na podstawie

imiennego upowaZnienia wystawionego przez przewodniczqcego komisji rewizyinej.

$ 69. Kontrolg przeprowadza siq w sposób jak najmniej utrudniaj4cy funkcjonowanie

kontrolowanego

$ 70.1. Kontroluj4cy ma prawo:

- wstQpu do pomie szczeú,

- wgl4du do dokumentów,

- wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do zloZenia pisemnych wyja5nieú,

- sporz4dzania odpisów i kopii dokumentów.

2. Burmistrz, a takze w zakresie swej wlaÉciwoéci naczelnicy komórek organizacyjnych

i kierownicy samorzEdowych jednostek organizacyj nych, przewodnicz4cy organów

wykonawczych jednostek pomocniczych, zobowi4zani s4 udzielaó wszelkich informacji

oraz udostgpniaó materialy i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba ze

sprzeciwiaj4 siQ temu przepisy prawa. Odmowa dopuszczenia do czynnoéci kontrolnych

wymaga pisemnego uzasadnienia kierownika jednostki kontrolowanej

$ 7f. Po zakoírczenn czynnoéci kontroluj4cy sporzqdzaj 4 protokól pokontrolny zawieraj4cy:

- datq miejsce i przedmiot kontroli,
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- opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynnoéci,

- uykazstwierdzonychnieprawidlowoÉci,

- wnioski pokontrolne.

- projekt zaleceú pokontrolnych,

- wykaz dokumentó*' zal4czonych do protokolu,

- podpisyczlonkówkontrolujqcych,

- adnotacjE o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowat.rej z treSci4 protokolu.

$ 72. Po otrzymaniu protokolu, przewodnicz4cy rady na najblizszej sesji umieszcza

w porzqdku obrad punkt dotycz4cy rozpalrzenia wyników koritroli i przyjqcia zaleceít

pokontrolnych.

P(OZDZIAN,VIil

ORGANIZACJA I TRYB PRACY BURMISTRZA

$ 73. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.

$ 74. Burmistrz wykonuj e:

1) uchwaly Rad.v.

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

3) inne zadania okreslone ustawami i niniejszym Statutem.

$ 75. Burmistrz okreÉla liczbE swoich zastEpców i powoluje ich rl'drodze zarzqdzenia.

$ 76.1. W celu wykonania zadaú i kompetencii przewidzianych w ustawach i w Statucie,

Burmistrz moize wznaczyó zastgpcom, skarbnikowi i sekretarzowi zakres spraw, w których

bEd4 dzialaó z upowaZnienia Burmistrza.

2. Upowa2nienia bqd4 udzielane na piÉmie i gromadzone we wlaéciwym rejestrze.

$ 77,1. Burmistrz rozsfrzy ga sprawy nalez4ce do jego wlaSciwoSci w formie:

l) zarzqdzen,

2) postanowiei administracyjnych,

3) dyspozycj i,

4) decyzji administracyj nych.

2. Burmistrz wy daje zarz4dzenia w sprawach:

l) gdy ustawa ustrojowa i wlaSciwe przepisy tak stanowi4
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2) objgtych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowei,

3) innych, niz wymienione w pkt. 1 i2 z zakresu administracji publicznej, adresowanycl.t

do licznej grupy adresatów i nie maj4cych jednorazowego zastosowania.

3, Zarz4dzenia winny zawieraó datg, numer. podstawg prawnq okreSlenie przedmiotu,

wskazanie podmiotclw zobowi4zanych do wykonania oraz datq wejécia w Zycie. Dla

zarz4dzen prowadzi siq rejestr

4. Dyspozycje wydaje Burmistrz $' postaci odrEcznych paraf. poleceú, podpisów

i adnotacji na dokumentach.

$ 78.1. W razie nieobecnoéci bunnistrza lub czasowej niemo2noéci uykot.rywania przez niego

obowiqzków, obowi4zki burmistrza wykonuje jego zastQpca.

2. Burmistrz z urzqdu uczestniczy w sesjach Rady.

ROZDZIAI-IX

PRACOWNICY SAMORZADOWI

$ 79.1. ZastEpca burmistrza iest zatrudniony na podstawie powolania dokonanego przez

burmistrza.

2. Skarbnik jest zatrudniony na podstawie powolania dokonanego ptzez radE gminy na

wniosek bunnistrza.

3. Sekretarzjest zatrudniony na podstawie umowy o pracQ.

S 80. 1. Osoby zatrudnione na podstawie mianowania przed dniem wejÉcia w Zycie

niniejszego statutu zachowrú4 swe uprawnienia do 31 grudnia 2011 roku.

2. Stosunek pracy osób wymienionych w ust. I przekszfalca sig z dniem I stycznta

2012 roku w stosunek pracy na podstawie umowl' o pracg na czas nieokeélony

$ 81.1. Pracownik samorz4dowy zatrudniony na stanowisku urzqdniczym podlega okresowym

ocenom kwalifi kacyjnym. dokonywanym przez bezporíredniego przelo2onego

Ocenajest sporz4dzana co najmniej raz na dwa lata.

2. Ocena jest dokonywana na zasadach okreSlonych w ustawie o pracownikach

samorz4dowych oraz na zasadach okreélonych w zarz4dzeniu burmistrza.
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ROZDZIALX

OSWIADCZENIA WOLI I UPRAWNIENIA JEDNOSTKI

POMOCNICZEJ DO PROWADZBNIA GOSPODARKI FINANSOWEJ

W RAMACH BUDZETU GMINY.

$ 82. Oéwiadczenia woli w imieniu gminy sklada jednoosobowo burmistrz albo upowaZniony

przez niego zastqpca burmistrza samodzielnie lub wraz z inn4 upowaZnionq przez burmistrza

osobq

$ 83.1. Jednostki pomocnicze nie tworz4 wlasnych budZetów, lecz prowadz4 gospodarkg

finansorvq w ramach bud2etu gminy.

2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowi4zuj4c4 procedura

uchwalania bud2etu skladai4 wnioski budzetowe. Wnioski przedstawiajq zakres i rodzaj

zadaú. które jednostka pomocnicza chcc realizowaó.

3. Burmistrz sporz4dzaj4c projekt budZetu koryguje, zafwierdza lub odmawia

zatwie¡dzenia wniosków budZetowych.

4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w caloéci lub w czqéci wydatki przewidziane dla

jednostki pomocniczej przedstawia siq w formie zalqcznika do uchwaly budZetowej.

5. Za prawidlorvoÉó gospodarki finansowej odpowiedzialnoéó ponosi przewodniczqcy

organu wykonawczego j ednostki pomocniczej.

P{OZDZIAN,XT

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

$ 84. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i wlaÉciwe

przeplsy.

$ 85. Zmiany Statutu nastQpujE w trybie wlaéciwym dlajego uchwalenia.

$ 86. Z dniem wejécia w 2ycie Statutu straci moc uchwala Nr XVIII/132196 Rady Miejskiej

w Jgdrzejowie z dnta 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy JEdrzejów oraz

wszystkie póZniejsze zrniany Statutu.
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Zal4cznik nr 3 do Statutu Gminy Jgdrzejów

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. JEdrzejowski Samorz4dowy Dom Kultury w Jgdrzejouie.

2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Jqdrzejowie.

3. Gminny Zespól Obslugi Szkól i Przedszkoli w JEdrzejowie.

4.  Gimnazjum nr I  u Jqdrzejowie.

5.  Zespól Szkól  u Jgdrzejowie.

- Gimnazjum nr 2 w Jqdrzejowie.

- Szkola Podstawowa nr 4 w Jgdrzejowie.

6. Szkola Podstawowa Nr 2 w Jgdrzejowie.

7. Szkola Podstawor.va Nr 3 w Jgdrzejowie.

- Szkola Podstawowa nr 3 Filia w Wqgleúcu.

8, Szkola Podstaworva w Jasionnie.

9. Szkola Podstarvowa rv Lysakowie.

10. Szkola Podstawowa w Mnichowie.

I 1. Szkola Podstawowa w Piaskach.

12. Szkola Podstawowa w Podchojnach.

13. Szkola Podstaworva w Potoku Wielkim.

14. Szkola Podstawowa w Rakowie.

15. Zespól Placówek O(wiatowych w Przqslawiu.

- Szkola Podstawowa w Przaslawiu.

- Przedszkole 
"l 

Prz4slalr iu.

16. Zespól Placówek OSwiatowy'ch w Skroniowie.

- Szkola Podstarvowa w Skroniowie.

- Przedszkole u Skroniowie.

17. Przedszkole Nr I w Jqdrzejowie.

I 8. Przedszkole Nr 2 w JEdrzejowie.

19. Przedszkole Nr 3 w Jqdrzejowie.

20. Gospodarstwo Pomocnicze,,Administracja Budynków" przy UrzEdzie Miejskim.

21. Oirodek Pomocy Spolecznej Miasta i Gminy w Jqdrzejowie.

22. Zakllad Wodoci4górv i Kanalizacji w JEdrzejowie.

23 . Zaklad Uslug Komunalnych w JEdrzej owie.

24. Skladowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Malym.

25 . Zakiad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w JEdrzejowie.

26. Plywalnia Miejska .
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Zal4cznik Nr 4 do Statutu Gminy Jgdrzejów

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z I4IF,SZK1.ÑCANTT

GMINY J4DRZEJÓW

$ l Konsultacje z mieszkaúcami gminy Jgdrzejów przeprowadza sig w przypadkach:

- przewidzianychustawami,

- w innych sprawach waZnych dla Gminy JEdrzejów, o ile rada gminy tak postanowi

odrgbn4 uchwali¡.

$ 2. W konsultacji maj4 prau'o braó udzial mieszkaúcy gmin¡' (osoby stale zamieszkuj4ce

w granicach administracyj nych gminy). W razie w4tpliwoéci co do uprawnieú osoby

zainteresowanej udzialem w konsultaciach stosuje siE odpowiednio zasady obowi4zuj4ce przy

ustalaniu czynnego prawa wyborczego do rady gminy.

$ 3. W toku konsultacji mieszkaúcy wypowiadaj4 opinig co do sposobu rozstrzygniqcia

sprawy poddanej konsultacji. Opinia mieszkaúców moze byó wyraZona w formie:

a) bezpoSredniej - poprzez osobiste skladanie podpisów na listach konsultacyjnych przez

mieszkaúców,

lub

b) przedstawicielskiej - poprzez uchwaly organów .iednostek pomocniczych gminy

z obszaru Gminy Jqdrzcjóu.

$ 4. Do wszczEcia konsultacji w przypadku gdy obowi4zek ich przeprowadzenia przewiduje

ustawa, uprawniony jest burmistrz w czasie umo2liwiaj4cym terminowe jej przeprowadzenie.

$ 5. Wszczgcie konsultacji w innych sprawach waznych dla Gminy Jqdrzejów nastqpuje, o ile

rada gminy w swej uchwalc tak postanowi. Rada gminy moze postanowió o przeprowadzeniu

konsultacji w okrcSlone.j sprawie z inicjatywy wlasnej lub na wniosek. Z wnioskami mog4

wystppowaó przewodnicz4cy organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Postanawiaj4c o przeprowadzeniu konsultacji rada gminy formuluje przedmiot konsultacji

oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygniEcia.

$ 6. W przypadkach wszczgcia konsultacji na podstawie $ 4 i $ 5 burmistÍz wryznacza

- kalendarzczynnoéci konsultacyjnych,
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obwody konsultacyjne,

pelnomocników do spraw konsultacii.

$ 7. Kalendarz czynnoÉci, obwody konsultacyjne oraz imiona, nazwiska i siedziby

pelnomocników podaje siq do publicznej u'iadomoéci poprzez ogloszenie w urzgdzie gminy.

$ 8. Konsultacje przcprowadza siq w obwodach konsultacyjnych, które w zaleznoéci

od przedmiotu konsultacji mog4 obejmowaó granice jednostek pomocniczych lub ich czEéci

$ 9,W poszczególnych obwodach konsultacyjnych dzialaj4 pelnomocnicy do spraw

konsultacji. Peinomocnikiem moZe byó radny lub inna osoba godna zauf'ania. Pelnomocnik:

- czu\\'a nad sprarvnym i prarvidlowym przebiegiem konsultacji,

- gromadzi dokumenty',

- sporzqdza zestawienie opinii z terenu obwodu konsultacyj nego.

Burmistrz zapewnia siedzibg pelnomocnikom oraz warunki materialno-techniczne dla

realizacji ich zadaú.

$ 10. Na podstawie zestawieú opinii z poszczególnych obwodów konsultacyjnych wyniki

zbiorcze konsultacji opracowuie burmistrz i przedstawia je radzie gminy do wiadomoéci.

$ 11. Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkaúcami podaje siE do wiadomoéci publicznej

poprzez ogloszenie u urzqdzie gminy.

$ 12. Koszty zwiqzane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane s4 z Br-rdZetu Gminy

Jqdrzejów.
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Zal4cznik nr 5 do Statutu Gminy Jpdrzejów

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOI,ECTWA)

1. Borki
2. Borów
3. Brus
4. Brynica Sucha
5. Cierno Zaszosie
ó. Chorzewa
7. ChwaScice
8. Diament
9. Gozna
10. Ignacówka
I l. Jasionna
12. Ksi42e-Skroniów
13. Kulczyzna
14. Lasków
15. LÉcin
16. Ludwinów
1,7 . tr-Eczyn
1 8. I-ysaków Karvqczytiski
19. Lysaków Drugi
20. I-ysaków pod Lasem
2l . Mnichów
22. Piaski
23. Podchojny
24. Podlaszcze
25. Potok Maly
26. Potok Wielki
27 . Przqslaw
28. Przqslaw Maly
29. Przysów
30. Raków
31 . Skroniów
32. Sudól
33. WEgleniec
34. Wilanów
35. Wolica
36. Wólka
37 . Zagaje
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