zARZADZENIE

NR 225109

Burmistrza Miasta Jpdrzejowa
zdnia2S sierpnia 2009 roku

w sprawie ustaleniajednolitegotekstu Statutu Gminy Jqdrzejów

Na podstawie $ 2 Uchwaly Nr

XLIV1331l09 Rady Miejskiej

e z dn\a 28 maja 2009 roku w sprawie wprowadzeniazmian
w Jqdrzejowi
w statucieGminy Jgdrzejów, zarzqdzamco nastqpuje:

sl
Ustalamjednolity tekst StatutuGminy Jqdrzejówuwzglqdniaj4cwszystkiejego
w brzmieniustanowiqcymza\qcznikdo niniejszegozarzqdzenia.
zmiany,,

s2
Wykonanie zarzqdzeniapowi erzamSekretarzowiGminy.

s3
wchodziw Zyciez dniempodpisania.
Zarzqdzenie

Bt¡
mgr

Zalqcznik do ZarzqdzeniaNr 225109
BurmistrzaM jastaJQdrzeJowa
z dnia 28 sierpnia2009 roku

STATUT GMINY J4DRZEJOW
P(OZDZIAI,,7
POSTANOWIENIAOGÓLNE
jej
$ l Gmina JEdrzejów stanowi wspólnotg samorzqdow4mieszkaúców zamieszkalychna
terytorium.

$ 2. Terytorium gminy obejmuje obszaro powierzchni 228 km2. Granice gminy s4 okreslone
na mapie stanowiqcejzal4cznikNr I do Statutu.

$ 3. Siedzib4organówgminyjest miastoJEdrzejów
$ 4. Gmina posiadaherb, którego wizerunek stanor.r'izal4cznikNr 2 do Statutu.
ustaworazniniejszegoStatutu.
$ 5. 1. Gminadzialana podstawieobowi4zujqcych
2 , l l e k r o ów S l r t u c i cI ) ) ó $ is i Qo :
a) ,.ustawieustrojowej,'

rozumie sig przez to ustawQz dnia 8 marca 1990 roku

gmimym (Dz. lJ . z 2001r. Nr 142poz. 1591' 2 2002 r. Nr 23 poz 220,
o samorz4dzie
Nr 62 poz.558,Nr I 13 Poz.984),
przepisach"- rozumie siq przez to ustawy i przepisywykonawczedo
b) ,,wlaÉciw1"ch
ustaw,rcgultÚ4cc okreélon4dziedzinq,
c) ,,radzie" rozumie siqprzez'to RadEMiejsk4w Jqdrzejowie'
Rady Miejskiej
rady" - rozumie siE przez to Przewodnicz4cego
d) ,,przewodnicz4cym
w Jgdrzejowie,
e) ,,burmistrzu,zastEpcachburmistrza,sekretarzu,skarbniku" - rozumie siq przez to
Burmistrza Miasta JEdrzejowa,zastgpcówBurmistrza Miasta Jgdrzejowa,sekretarza
Gminy Jgdrzejón'.SkarbnikaGminy Jqdrzejów,
f) ,,urzgdzie" rozumiesiq przezto UrzqdMiejski w JEdrzejowie
g) .,kierownikuurzgdu" rozumiesig przezto BurmistrzaMiastaJqdrzejowa

$ 6. Gminastanowi:
l) podmiot prawa publicznego.co oznaczaprawo 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 posiadaj4cosobowoSóprawnq ma
prawodo samodzielnego
dysponowania
swym majqtkiem.

$ 7. Zakresdzialaniai zadaniagminy okreSlaj4:
a) ustawaustrojowaoraz inne wlaSciweprzepisy'.
b) porozumieniaz organami administracjirz4dowei lub innymi jednostkami samorz4du
terytorialnego.

$ 8. Gminarealizujez^daniapoprzez:
a) wlasneorgany.
b) samorzqdou
e jednostkiorganrzacyjne.
c) zawieranieumów z innymi podmiotami,
d) zawieranieporozunrieúz administracja
rz4dowq powiatemi u'ojewództwem,
e) wspóldzialanic
z innymijednostkamisamorzqdu
terytorialnego.

$ 9.1. Organamigmir.rys4:
- Radajako organ stanowi4cyi kontrolny
-

Burmistrzjako organ rvvkonawczy
w zakresiedzialaniagminy.
2. Do wla3ciwoicirady naleZ4wszystkiesp¡awypozostaj4ce
o ile ustawaustrojowa i inne wlaéciweprzepisynie stanowi4inaczej.
uchwalrad)' i realizacjazadaúgminy
3. Do wlaéciwoéciburmistrzanalezy\.{'ykonywanie
okreÉlonych
ustaw4ustroiowqi innymi wlaéciwymiprzepisami.

S 10.1. W celu realizacji okreélonych zadaú gmina tworzy samorz4dowejednostki
które mog4 stanowió:
organizacyjne,
a) jednostkiorganiziic¡'.jne
bez osobowoéciprarvnej,
b) grnime osobyprarvne.
2. wykaz jednostek organizacyjnychstanowizal4cznikNr 3 do Statutu.

$ 11.1. Jednostki organizacyjnebez osobowoéciprawnej s4 tworzone, likwidowane
i reorganizowane
na podstawicwlaÉciwychprzcpisów.
2. Rada uchq'alalub zatwierdzaregulaminy(statuty)tych jednostekoraz wyposaZaje
w niezbEdne
skladnikimajqtkowe.
3.

Kierownicy

iednostek organizacyjnych bez

osobowoSci prarvnej dzialaj4

jednoosobowow granicachswych kompetencjiprzewidzianychwlaSciu'ymiprzepisamioraz
pelnomocnictwa
udzielonegoprzezburmistrza.

$ 12.1.Gminneosobyprawnetworzones4na podstawie:
a) wlaSciwychprzepisów, przyznaiqcychim taki status,
prze¡isóu.u1 lqcznieprzezgminq.
b.¡ wlaéciwych
2. GminneosobyprawnesamodzielniedecydujEo sposobiewykonywanianalez4cychdo
nich zadaú oraz pra\v maj4tkowych, z zaslrzeLentemzasad wynikaj4cych z wla5ciwych
przepisów.

S 13. W celu rcalizacji okreSlonychzadaú gmina moZe zawieraó umowy z innymi
podmiotami.TreÉóurriolvy_
okreSlaszczególowoprawai obowi4zkistron.

$ 14. Gmina moZe realizowaó przyjQtc w drodze porozumienia zadania z zakresu
administracji rzqdowej oraz zadantaz zakresu wlaSciwoScipowiatu i województwa. TreSó
porozumieniaokreSlaszczególowoprawai obowi4zkistron.

$ 15.1.Gmina mo2e n'spóldzialaóz innymi jednostkamisamorz4duterytorialnegow formie
zwi4zków, porozumieó migdzygminnych,stowarzyszei.
2. Zasadynawi4zyrvaniawspóldzialaniaokreÉlaustawaustrojt.rwa.

ROZDZIAT,II
ZASADY TWORZENIA, I,ACZENIA, PODZIAtr,UI ZNOSZENIA
JEDNOSTKIPOMOCNICZEJ
pomocnicze.
$ 16.1.Gminatr.lorzl.iednoslki
2. O utworzeniu,poi4czeniu,podzialei zniesieniujednostkipomocniczejrozstrzygarada
mieszkaúców.
z wlasnejinicjatywylub na wniosekzainteresowanych
3. Uchwala rady mo2e byó podjqta po przeprowadzeniukonsultacji z mieszkaócami.
Zasadyi tryb przeprowadzeniakonsultacji okreSlazal4cznikNr 4 do Statutu.
,1. llchwala

rady powinna uwzglqdniaó naturalne uwarunkowania przestrzenne,

komunikacyjne.wigzi spoieczneoraz wskazywaónazwg, obszar,granicg i siedzibgorganów
jednostkipomocniczej.
okreélarada uchwalqw sprawie
5. OrganizacjEi zakresdzialaniajednostkipomocnicze.i
statutujednostki.
6. Wykazjednostekpomocniczychstanowizal4cznikNr 5 do Statutu.

ROZDZIALTTl
ZASADA JAWNOSCI
do:
organówgminyjest jawna.co oznaczaprawornieszkaúców
$ 17.1.DzialalnoSó
- uzyskiwaniainfbrmacji.
-

wstQpuna sesjeRady.

-

wstQpuna posiedzcniakomisji Rady,

-

zadai publicznych.
dostQpu
do dokumcntówdotyczqcychrvykon¡,wania
2. Uprawnionymdo dostgpudo dokumentówi korzystaniaz nich jest kaZdy

zainteresowanybez potrzeby u'ykazywaniainteresufaktycznegolub prawnego.
dokumentówjest kierorvnikurzgdu..Ieston zobowi4zanydo podjqcia
3. Dysponenter.n
niezbqdnychdzialaó, aby dysponowaódokumentami publicznymi w formie i postaci
sigdo udostqprrienia
nadajqcej
4. Udostgpnieniu podlegaj4 dokumenty o charakterze urzEdowym sporz4dzone
fbrmie przez:
w przepisanej
-

organygminy,

-

organynadzorui kontroli nad gmin4zwiEzanez wykonywaniemzadaúpublicznych.

:
podlcgajq u' szczególnoSci
UdostEpnieniu
-

uchwalyrady gminy,

-

zarz4dzeniaburmistrza,

-

wnioskii opiniekomisji rady gminy,

-

interpelacjei wnioski radnych,

-

protokolyz posiedzeúrady i komisji.

-

protokolykontroli RIO. NIK, UKS,

-

akty nadzoru.
5. Dokumenty publiczne sE jawne z wyl4czeniemtych, co do których wyl4czente
jawnoÉciwynika z ustawy,
6. DostEpdo dokumentóww sprawachdotycz4cychintcresu strony w postQpowaniu
nym reguluj4 wlaSciweprzepisy.
administracl'j
dokumentówpublicznychobejmujeprawodo:
7. Udostqpnienie

a) bezplatnegouzyskaniainformacji o dokumentach,
b) wgl4dudo dokumentów.
8. Informacjio dokumentachpublicznychudzielapracownikwskazanyprzezkierownika
urzEdu.Udzielaj4c in{brmacji pracownik wskazuje uprawnionemuformE, w jakiej dany
dokumentjest udostEpniany.

9. Wgl4d do dokumentówpublicznychjest realizowanyw formie:
publikacji,
a) powszechnej
dokumentówdo wgl4dupowszechnego.
udostEpniania
b) sukcesywnego
dokumentuuprawnionemunajego wniosek.
udostEpnienia
c) bezpoéredniego
publikacjidokonujesig w:
10.Powszechnej
-

DziennikuUrzgdouymWojeu'ództn'aSwigtokrzyskiego

-

prasielokalnej

-

na tablicyogloszeú

Zasady i

tryb

oglaszania dokumerrtów w

Dzienniku Urzqdowym Województwa

okreúlaj4 wlaéciweprzepisy.
Swigtokrzyskiego
ll.

Sukcesywne udostgpnianiedo wgl4du publicznego dokumentów publicznych

u'drodze:
-

wykladania lub u'.vrvieszaniadla zainteresowanychw

pomieszczeniachogólnie

dostEpnych,
-

poprzez zainstalowanie urz4dzen umozliwiajEcych zapoznanie sig z dokumentem
ia elektroniczne)
iurzqdzen
dokumenty:
podlegai4nastqpujqce
udostqpnianiu
12. Sukcesyu'netnu

-

uchwaly rady,

-

zarzEdzeniaburmistrza,

-

protokolyz sesjirady.

Kierownik urzEdu moZe ustalió rodzaj dokumentów, do których wgl4d odbywa siq
w obecnoriciwyznaczonegopracownika.tJprawnionyma prawo do sporz4dzanianotatek
i odpisów.
13. BezpoÉrcdnieudostqpnieniedokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów'
których udostqpnienienie moZe byÓ dokonane w formie powszcchnejpublikacji lub
sukcesywnego udostqpniania. UdostEpnienia dokonu.ie siQ na

pisemny wniosek

uprawnionego.UdostqpnienienastEpujeniezwloczniew formie zgodneiz wnioskiem.o ile
Érodkitechniczne,którymi dysponujeurz4d,umozliwiaj4przekazaniew taki sposób,o jaki
wnioskowaluprawniony.Jezelidokumentnie moze byó udostqpnionyniczwiocznie,naleZy
tej zwloki i okreilió termin udostqpnicnianie d|u2.szynt2 7
podaóuprawnionemupl.zyczynQ
w formie zgodnej
dni od dnia zlo2eniawniosku.JeZelidokumentnie moZebyó udostEpniony.
podajqc
kierownik urzEdudecydujeo innej tbrmie udostqpnicnia,
uprawnionego.
z r.vnioskiem
uzasadnienietego stany rzeczY.
14. Odmowa udostQpnieniadokumentu nastqpuje na piémie z uzasadnieniem'
dokumentówz tytulu wyl4czeniajawnoÉciniektórychdanych,
W przypadkunieudostqpnienia

nalezy podaó podstawq i zakres takiego wyl4czenia oraz wskazaó organ lub osobE,która
takiegowyl4czeniadokonala.
kierownik urzEdulub l\ryznaczonyprzez niegopracownik
15. Na wniosekuprarvnionego
uwierzl,telnia kopie przez zlo2enie podpisu na pieczqci Dokumentów publicznych
powszechnejpublikacjinie uwierzytelniasiq.
podlegaj4cych
upowaznlony
caiegodokumentr-l
16. w przypadku.gclynie jest niezbqdneudostqpnienie
przez kierownika urzEdu pracownik sporz4dzawyci4g z dokumentu, który podlega
uwierzvtelnieniu.

ROZDZIAI-TV
ORGANIZACJA WEWN4TRZNA I TRYB PRACY RADY GMINY
je.l
$ 18.Liczbowy skladrady. kadencjgokreélaustawaustro¡owa'

$lg.RadawybieraZeswegogronaprzewodnicz4cegoidwóchwiceprzewodnicz4cych
i
w trybie okreSlonym ustaw4 ustrojowq. Tryb odwolania lub rezygnacji z funkcj
regulujeusta\\I tlslro¡()wa'
lub wiceprzewodnicz4cego
przewodniczqcego
pracyrady orazprowadzenieobrad.
jest
$ 20.1.Zadaniemprzewocinicz4cego organizowanie
2. W ramachorganizowaniapracyrady przewodnicz4cy:
a) reprezentujeradEna zewn4trz,
uie prccekonrisji.
b.¡ koordyn
c) zwolujesesje,
d.¡ ustalaPorzqdekobradsesji.
3. W ramachprowadzeniaobrad przewodnicz4cy:
a) otwierases¡E,
obradom.
b) przewodniczl"
c) zamykasesjg.
4' Przewodniczqcymoze wyznaczyódo wykon¡'wania swoich zadaú
icz4cego
wiceprzewodn
5.Przetlka2d4sesj4PrzewodniczqcyRadywporozumieniuzRurmistrzemustalalistg
ch ne sesjq.
osóbzaproszonl
i rozstrzygawszystkie sprawy
$ 21.1. Rada obraduje na sesjach,na których rozpatruje
do jej wlaéciwoÉci.
nale24ce

w ustawle
2. Pierwszq sesjq nowo wybranej rad-v zwotruje siq w trybie wskazanym
ustrojowej.
w miarq potrzebynie rzadziejjednak
3. Kolejne sesjeraclyzwolujejej przewodnicz4cy
niZ ¡az na kwartal.
przewodniczqcy
4, Na wniosek burmrstlzalub co najmniej % ustawowegoskladu rady
dnia zlo2eniawniosku'
obowi4zanyjest zwolaó sesjQna clzieúprzypadajrlcyw ci4gu 7 dni od
ust l zdanie drugie
Wniosek zwolanie sesjr powinien spelniaówymogi okeélone w $ 22
statutu.
pi3mie w terminie co najmniej 7 dni przedjej
$ 22.f. O sesji zawiadamiasig radnychna
terminem.Do zawiadomieniadol4czasig porzEdekobradorazprojcktyuchwal'
siq do wiadomo(ci
2. InformacjE o terminie, miejscu i przedmiocieobrad podaje
na tablicachogloszeúco najmniej na 7 dni przed termlnem
publicznejprzez wyr'vieszenie
sesji.
organówwykonawczychjednostekpomocniczych
przewodnicz4cy
3. W sesjiuczestnlc24
bezprawaglosowania'oterminiesesjis4zawiadamianiTdniprzedsesjqzjednoczesnym
jednostek
podaniem porz4dku obrad. Przewodnicz4cy organów wykonawczych
w sesii'
pomocniczychotrzymuiQzwrot kosztówdojazdurv celu uczestniczenia
rang4spraw maj4cychbyó przedmiotem
$ 23.1. W przypadkachszczególnieuzasadnionych
sesjilubzuwaginakoniecznoSóniezwlocznegojejzwolania,przewodnicz4cymo2edokonaó
o których mowa
zawiadomieniao sesji rv kaZdymoZliwy sposób' bez zachowaniaterminów '

w$22.
przepisyQ28'
2. Do sesjizwolanejw trybie $ 23, ust. 1 , nie maj4zastosowania
jednego posiedzenia W szczególnieuzasadnionych
$ 24.1. Sesja odbyrva sig podczas
jeclnases¡amoZesíEskladaóz dwóch lub wiEcejposiedzeúTerminy dalszych
przypadkach
i infbrmuieo nich ustnieradnych'
posiedzeútej sameisesjiustalaprzewodnicz4cy
jawnoÉcimoZewynikaótylko z ustaw'
2. Obradysesjiszljarvne.Ograniczenie
co najmniej polowy skladu W przypadku gdY
$ 25.1. Rada rozpoczynaobrady w obecnoéci
poniZejpolowy skladu,
liczbaradnychobecnyclina sesjipodczasiej przebieguzmniejszysiE
przewodniczEcyprzcrl'wa obradY.
Rady formulY:
2, Otwarciesesji nastqpujepo wypowiedzeniuprzez Przewodniczqcego
,,Otwieram.... . . sesjqRady Miejskiejw Jqdrzejowie"'

glosowaniatajnegolub
$ 26.1. Jezeli w porz4dku obrad przewidujesiE przeprowadzenie
jawncgo imiennego, rada dokonuje w.vboru spoSród radnych trzyosobowej komisji
sk-rutacyjnej,które.j zadaniem jest obliczanie wyników glosowania tajnego i jawnego
imiennego.Wybór czlonkówkomisji odbywasiq l4cznie.
2. W celu sprawnicjszegoprzebiegusesji rada wybiera sekretarzaobrad Do zadaú
sekretarzaobrad naleZ¡'prowadzeniclisty mónców, rejcstrowaniezgloszonychwnioskóu,
quorum oraz wykonywanieinnych
obliczaniewyników glosorvaniajawnego. sprai.vdzanie
charakterze.
czynnoScio podobnyr.r'r

$ 27.1.Przedmiotses.jistanowi4sprawyobjqteporzqdkiemobrad.
2. Rada moZe rvpro*'adziózmiany u' porz4dkuobrad bezwzglgdn4wigkszoéci4glosów
ustawowegoskladurady.
3. Wnioski o zmianqporzqdkuobradpodlegaj4glosowaniuniezwlocznie.
4, Wniosek o zmianEw porz4dku obrad nie mo2e zmierzaódo wprowadzeniaglosowania
nad projektami uch$'al, o ile projekt uchwaly nie zostal zloZony przewodnicz4cemurady co
sesji.
najmniej7 dni przrddnierrrrozpoczqcia

$ 28. W porz4dkuobradsesjiwinny znajdowaósig punkty:
a) przyjEcieprotokoluz poprzedniejsesji,
z wvkonaniauchwalrady z poprzedniejsesji.
b) sprawozdanie
projektówuchwalorazpodjqcieuchwai,
c) rozpatrzenie
d) zapltania i interpelacjeradnych,
e) sprawozdaniez pracy burmistrzamiEdzysesjami,
f) sprawy rózne,
g) zlozenie ínformac.iio realizacji interpelacjii zapll.anz poprzedniejsesji'

udzielaglosu radnymtylko w sprawachobjEtychporz4dkiemobrad
$ 29.1. Przewotlnicz4cy
wedlugkolejnoécizapisu.
udzielaglosu w sprau'achnie objgtychporzqdkiemobrad.ledyniedla
2. Przewodnicz4cy
zgloszeniawnioskówlbrmalnych,do którychzaliczasig:
-

przerwanie,odroczenie,zamkniEciesesii,

-

odroczenielub zamkniEciedyskusji,

-

glosowaniebez dyskusji,

-

stwierdzeniequorut.l.t.
3. O wniosku formalnym rozstrzygarada po wysluchaniu wnioskodawcy i ewentualnie
jednegoprzeciwnegoglosu.

4. Przewodniczlpy Rady wyj4tkowo moZe udzielió glosu w sprawach objqtych
porz4dkiem obrad osobom spoza rady, po uprzednim zloZeniu przez te osoby
pisemnegownioskudo przewodniczqcego
rady.
5. Wniosek winien zawieraóimiE i nazrviskooraz punkt. w którym zglaszaj4cychce
zabraóglos.
6, Czaswyst4pieniaosóbnie bqd4cychradnyminie mo2epv.ekraczac3 minut.

S 30.1. W debacienad dar.r4spraw4 radny mozc zabieraóglos tylko dwa razy. Í,4cznie czas
trwania wyst4pienia radnego nie mo2e przekraczaó5 minut. Wyst4picnie reprezentujqce
stanowiskokomisji nie tnole przekracz.aó
i 0 minut.
2. Interpelacjei zapltanias4 kierowanedo Bun¡istrza.
3. Interpelacjapowinna zawieraókrótkie przedstawieniestanu fakt¡'cznego,bEd4cegojej
przedmiotemi koúczvósiEzapvtaniem.
.1. odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub rzeczowo wlaÉciwe osoby
upowaznioneprzez Bulmistrza.
5. Odpowied2 na interpelacjEczy zapytaniejest udzielana ustnie na te.i samej sesji lub
w ciEgu 14 dni r.rapiÉr.r.rie.

moZeudzielióglosu:
$ 31. PozakolejnoÉci4mówców przewodniczqcy
a) burmistrzowi lub osobieprzez niego upowaZnionej,
goiciom.
b) zaproszonyrn

czuwa nad przestrzeganiem
w toku obradpowagi i porzqdkuna sali
$ 32.1. Przewodnicz4cy
orazpodejmujeniezbgdr.re
czynnoécidla przywróceniategoporz4dku.
2. Przewodnicz4cy
nToZezwrócióuwagQradnemu,który w swoim wyst4pieniuodbiegaod
przedmiotu obrad, przywolaniem radnego .,do rzeczy". Po d\\,ukrotnym przy',volaniu ,.do
rzeczy" przewodnicz4cyodbiera 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
zachowaniasiE,podjgciainicjatywylub zadania.

przysluguje:
$ 34. Inicjatywauchwalodawcza
a) burmistrzowi,
b) komisjom,
c) przewodnicz4cemurady.

rady do l5 dnia
$ 35.1. Projekt uchlvaly skladasiE w lormie pisemnejprzewodniczqcemu
miesiqca. Projekt uchwaly przewodniczqcy zobowi4zanyjest umieÉció w porz4dku obrad
najbliZszejsesji.
2. Do projektu uchrvaly dol4cza siE uzasadnienie,które win¡o w-vjaéniaócel podjEcia
uchwaly. ewentualnier'vskazywaó2ródla tlnansowania,jeéli projekt uchwaly powoduje
budZetugminy.
obci4Zcnie

$ 36. Uchwaly zapadai4zw1'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 przeprowadzeniuglosowaniajawnego imiennego
decydujeradana wniosekco najmniej3 radnych.

rEkr.
$ 37.1.Glosowaniejawne odbywasiq przezpodniesienie
pieczgci4rady karly
2. Glosowaniejawne imienneodbywasig przy u2yciuostemplowanej
do glosowaniapodpisanejimieniemi nazwiskiemradnego.
3. Glosowanie tajne odbywa sig przy u2yciu ostemplowanej pieczEci4 rady karty do
komisji skrutacyjnej.
podpisemprzewodnicz4cego
glosowaniaz wlasnorgcznym
4. W glosowaniujawnym imiennym i tajnym radni po u,ypelnieniukarty do glosowania
kolejno w porz4dkuallabetycznymwyczytywani przez protokolantawrzucaj4 karty do umy.

$ 38.1.Obliczeniaglosórvw glosowaniujawnym dokonujesckretarzobrad.
2. Otwarcia urny oraz obliczeniaglosów w glosowaniutajnym i jai'vnym imiennym
dokonujekomisjaskrutac¡jna

jest nastQpu14cy:
$ 39. W glosowaniujawnym porz4dekglosowania
a) glosowanienad wnioskiem o odrzucenieuchwaly w caloéci, w razie zgloszenta
takiegowniosku.
b) glosowanienad r'vnioskiemo przyjEcieuchwalyw calo¡íci.w raziezgloszeniatakiego
wniosku,
c) glosowanienad poprawkami wedlug kolejnoéciustaloneiprzez ptzewodnicz4cego,
d) glosowanie nad przyjgciem uchwaly w

caloÉci ze zmianami wynikaj4cymi

z przlj qtychpoprauek.

$ 40.1.Na kartachdo glosowaniajawnego imiennegoi tajnegoumieszczasiq proponowane
siq".
orazrubryki z odpowiedziami,,2a"..,przeciw",.,u'strzymuje
rozstrzygnigcia

t0

Wpisanie
znaku
2. Radnyoddajegloswpisuj4cznak,.x"przywybranymrozstrzygnigciu.
czyni4
brak znaku,,x", dopiskilub skreSlenia
,,x" przy wiEcejniZjednymrozstrzygnigciu,
glosniewaZnym.
$ 41.1. Uchwaly, dla których podjqciawymaganajest zwykla wiqkszoéóglosów,zapadaj4
gdy liczbaglosów.,za"jest wigkszaod liczby glosów,,przeciw".Glosówwstrzymuj4cych
nre
liczy siE.
2. Gdy przedmiotem glosowaniajest nybór jednego spoéród kilku rozstrzygnigó,
wówczas przez zwyklq wiEkszoSónaleZyrozumieó tak4 liczbq glosów optui4cych za jednym
osobnona ka2d4altematywq.
z nich, którajestwiEkszaod liczby glosówprzypadaj4cych
3. Uchwaly. dla który,ch podjqcia wymaganajest bezwzglqdnawiEkszoéóglosów.
zapadaj4 je2e|i ,.za'' padla taka liczba glosów, która stanowi co najmniej pierwszq liczbE
calkowit4po polowiewaZnieoddanychglosów.
4. Uchwaly, dla których podjqciawymaganajest bezwzglEdnawigkszoéóustawowego
skladu zapadaj4, 1ezeli .,2a" padla co naimniei liczba calkowita glosóu' przewyZszaj4ca
polowqustawowegoskladuradyt zarazemtej polowienajbliZsza.

$ 42.1.Wyniki glosowaniajawnego oglaszaprzewodniczqcy.
2. W

przypadku glosowania tajnego i

jawnego imiennego, wyniki

oglasza

przewodnicz4cykornisji skrutacyjnejna podstawieprotokolu sporz4dzonegoprzez komis.iE.
zawicra:
3. Protokólkonrisjiskrutecyjnej
a) sktadkomisji,
b) Iiczbqosóbbiorrpychudzialw glosowaniu.
c) liczbEglosów oddanych,w tym waZnychi niewaZnych,
rozstrzygniqcia.
d) liczbqglosówwaZnieoddanychna poszczególne
czlonkowiekomisji.
Protokólpodpisuj4r.vszyscy

$ 13. Wyniki glosou'aniasq ostateczne.nie mog4 byó przedmiotemdyskusji. Wyniki
wla3ciwejuchwaly.Ponowne
glosowaniatajnegoi imiennegos4 podstaw4do sporz4dzenia
glosowanie w tej sanrej sprawie jest dopuszczalne tylko w przypadku stwierdzenia
oczywistychomylck rachunkowych,w giosowaniujawnym-

$ 44.1.Uchwalyrady stanowi4odrqbnedokumenty,bEdqcezal4cznikamido protokolusesji.
2. Uchwaly o znaczeniuproceduralnymdotycz4ceprzebiegusesjimog4 byó odnotowane
w protokole bez sporzqdzaniaodrqbnegodokumentu.

ll

3. Uchwala zawiera datq, numer, podstawQ prawn4 postanowienia merltoryczne,
organówodpowiedzialnych
za wykonanieuchwaly.termin wejicia w Zycie.
okreSlenie
4. Uchwalypodjgtena sesjipodpisujeprzewodnicz4cy.

$ 45.1. Z przebiegu sesji sporz4dzasig protokól, który stanowi urzgdowe stwierdzeniejej
przebiegu.Protokólu'inicn wiernieodzwierciedlaó
przebiegsesji.
2. Protokólzawiera:
-

stwierdzeniequonin.

-

ustalonyporzqdekobrad.

-

wybórkomisji skrutacyjnej.

-

iloéózgloszonychinterpelacji i zapl'taú

-

glosw dyskusji,
imionai nazwiskaosóbzabierajqcych

-

uyniki glosowaniar.radposzczególnymi
uchwalami,

-

stwierdzenie
zdarzen,które mialy wplyw na przebiegsesji.

a fak2e w zalqcznikach pelne teksty podjEtych uchwal. przedlo2onych sprawozdaú
i wniosków oraz innych materialów rozpatrywanychprzez radE.
Gdy sesjqprowadzi
3. Protokól podpisujeprzewodnicz4cyoraz osobasporz4dzaj4ca.
wówczason podpisujeprotokói.
Wiceprzewodnicz4cy,

$ 46.1. Radny oraz ka2dy uczestnik sesji moZe zglosió zastrze2enialub poprawkEdo
protokotunie póZniej,niZ do chwili rozpoczqcianastqpnejsesji.
sporzEdzonego
po
lub poprawki protokolurozstrzygaprzewodnicz4cy
2. O uwzglgdnieniuzastrzeZenia
wyj aSnieniachprotokolanta.
jest radziedo zatwierdzenia
na najblizszejsesji.
3. Protokólprzedstawiany

ROZDZIALV
KOMISJE RADY GMINY

$ 47.1. Rada ze swojego grona moze powolywaóstale i doraZnekomisje do okeélonych
zadaú,ustalaj4cprzedmiotdzialaniaorazskladosobony.
jej plan pracy i sprawozdaniaz dzialalnoéci
2. Komisje podlcgaj4radzie,przedkladajq
nie rzadzielni4 raz w roku.
przezsiebieregulaminu.
3. Komisjepracujqwedlug ustalonego
,1. Posiedzenia
komisji s4iawne.
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$ 18. Do zadaúkomisji stalychnalezy:
- opiniowanie projektów uchwal rady oraz czuwanie nad wykonaniem tych uchwal
w zakesie merytorycznejkompetencjikomisji,
-

z iniclatyw4uchwalodawcz4.
$ystQpowanie

-

opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radq lub burmistrza
w zakresiemerytorycznejkompetencjikomisji,

-

rozpatrywanieinnycl.rspraw z zakresudzialaniarady, wniesitlnychpod obrady przez
czlonków komisji lLrb wynikaj4cych ze skarg i wniosków mieszkaícórvw zakesie
j i komisji,
merytorycznejkompctenc

-

wyraZenieopinii na temat oceny dzialaú burmistrza,urzEdu i jednostek organizacyjnych
gminy

$ .19.Zakres dzialania.kompetencjeoraz sklad osobowy komisji doraZnychokreélarada
w uchwaleo ich powolaniu.

rocznyplan pracy do 31 styczniadanego
$ 50. Komisjeprzedkladajqradziedo zatu'ierdzenia
roku.

komisjestale:
$ 51. UstanawiasiEnastgpuj4ce
- budzetui mieniakomunalnego,
-

rewrzyjna,

-

oSwiaty,kultury. zdrorviai opieki spolecznej,

-

rolnictwai integracjiz Uniq Europejsk4

-

gospodarkikomunalnei i porzqdkupublicznego.

$ 52.1. Rada ustala odrEbnquchwal4 maksymaln4liczbE radnych wchodzqcychw sklad
komisji.
komisji
do poszczególnych
2. Radnideklaruj4przynalezno5ó
3. Radnypowinienuczcstniczyów pracachco najmniejjednej komisii. ale nie wiEcejniZ
w dwóch.
4. W przypadku,gdy deklaracjEczlonkostwaw komisji zloZywigkszaliczbaradnychniz
maksymalna liczba czlonków ustalona przez radE, rada dokonuje wyboru spoiród
deklarujqcych.
do skladukomisji nie
5. W przypadku,gdy liczba radnychdeklarui4cychprzynaleZnoSó
przekraczamaksymalnegoskladu okreélonegoprzez radE.rada zatwierdzajako sklad
osobowykornis.jiradnych,którzy zglosilideklaracjq
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$ 53. W skladachkomisji moZnadokonywaózmian w przypadku:
- rezygnacjijednegoz czlonkówkomisji,
-

odwolaniaradnegoz funkcji czlonkakomisji na uzasadnionywniosekprzewodniczqcego
komisji po akceptacjiczlonkówkomisji.

komisji wybierai odwolujeradaspoSródczlonkówkomisji.ZastEpcE
$ 54. Przewodniczqcego
przewodniczqcego
komisji nybieraj4czlonkowiekomisji spoSródswegoskladu.

komisji organizujepracEkomisji i prowadzijej posiedzcnia.
$ 55.1.Przewodniczqcy
komisji:
2. W ramachswychobowit¡zkówprzewodnicz4cy
a) opracor'r'ujeprojekty planów komisji,
b) ustalatemrinyi porz4dekobradposiedzeúkomisji.
c) przewodniczyobradom,
pracykomisji,
d) dba o dokumentowanie
komisjqna lewnEtrz.
e) reprezentuje
przewodnicz4cego
komisji jego obowiqzki pelni zastqpca
3. W przypadkunieobccnoSci
przewodnicz4cego.

$ 56.1.Komisjadzialana posiedzeniach.
komisji
2. O terminie,mieiscu,porz4dkudziennymposiedzeniakomisji przewodnicz4cy
zawiadamiajej czlonków pisemnie. chyba 2e termin posiedzeniazostal podany do
wiadomoScina poprzednimposiedzeniu.
3. Informacjq o terminie, miejscu i przedmiocieobrad podaje siq do wiadomoéci
publicznejprzez wywieszeniena tablicy ogloszeúw urzEdzicgminy co najmniej na 3 dni
przedterminemposiedzenia.

$ 57.1. Dla rozpalrzeniasprawwspólnychdla zakresuich dzialania.komisje mogq odbywaó
wspólneposiedzcnia.
radni nie bqdqcyjej czlonkami.którzy mog4
kornisji mog4 uczestniczyó
2. W posiedzeniach
zabieraóglos w dyskusji i skladaównioski bez prawa udzialu w glosowaniu.

swe stanowiskow formie uchwal.
$ 58.1.Komisjeprzedstawiaj4
polowy
gtosów,r.'"'obecnoSci
2. Do przyjEciauchwaly wymaganajest zwykla wiEkszoÉó
rgki.
skladukomisji. Glosou'anieodbywasigjawnie przezpodniesienic
komisji.
3. W razierównej liczby glosówrozstrzygaglos przewodnicz4cego
l4

4. Z posiedzeniakomisji sporzqdzasig protokól. Protokól i inne dokumenty zwi4zane
komisji.
z prac4komisji podpisujeprzewodnicz4cy

S 59. W przypadku naruszenia przez radnego obowiqzków wynikajEcych z usta\4Yrada
powoluje dora2n4komisjEregulaminow4dla zbadaniaprzewinieniaradncgoi ustaleniajego
Od uchwaly komisji radnemuprzyslugujeodwolaniedo Rady w ci4gu 7
odpowiedzialnoéci.
dni. Radana najblizszejsesjirozpatrujeodwolanie.

P(OZDZIAN,VT
KLUBY RADNYCH
$ 60.1.Radnimog4tn'orzyókluby radnych.
2. KIub tworzy grupa co najmniej 3 radnych.
3. Celem dzialania klubu jest wspólpracaradnych przy wykonywaniu obowi4zków
radnego.Klub jest równieZ platform4 do wymiany doÉwiadczeúi pogl4dów w sprawach
do kompetencjirady.
naleZEcych

$ 61,1. Radni z.amierzaj4cyutworzyó klub przygotowujq regulamin klubu, w którym
przedstawiaj4zakresjego dzialaniaoraz glówne kierunki pracy.
2. Regulamin jest przedstawianyprzewodnicz4cemurady. Regulamin nie podlega
przez radE,lecznie moZcbyó sprzecznyze StatutcmGminy.
zatwierdzeniu

$ 62.1. Ktubem kieruje przewodnicz4cywybrany przez czlonków klubu, który prezentuje
stanowiskoklubu na sesjirady lub wobecburmistrza.
do skladukomisji rewizyjnej
2. Klub wyznaczaswojegoprzedstawiciela

P(OZDZTA',Vll
ZASADY I TRYB DZIAT,ANIAKOMISJI REWIZYJNEJ
$ 47 do $ 58
$ 63. Do dzialaniakoniisji rewizyjnejstosujesig odpowiedniopostanowienia
postanowieú
Statutuz zastrzezeniem
$ 64 do $ 72.
$ 64, Komisjarewizyjnaskladasig z 5 radnychwybranychprzezradEspoéródprzedstawicieli
kluby.
przezposzczególne
zgloszonych
l5

$ 65.1.W skladkomisji rewizyjnejnie moZewchodzió:
- przewodniczqcy
rady i jego zastEpcy.
2. W razie przljqcia przez czlonkakomisji rewizyjnejfunkcji wymienionejw ust. 1 lub
utraty mandaturadnego,rada podejmuje uchwalEo jego odwolaniu ze skladu komisji, do
czasu odwolania zostaje on zawieszonyw pracach komisji przez przewodnicz4cego
komisji.

$ 66.Komisja rervizl'jna przeprowadza kontrolg na podstawie rocznego planu kontroli,
a ponadtowykonujekontrolenie objEteplanemrocznym:
-

na polecenierady

$ 67. Rocznyplan kontroli komisji rewizyjnej,obejmuj4cyokreÉleniepodmiotu,przedmiotu
przezradQ.O podmiocie,przedmiociei terminiente
i terminukontroli,podlegazatwierdzeni:u
objgtejrocznym planem przewodnicz4cykomisji rewizyinejzawiadamiaprzewodnicz4cego
kontroli.
rady orazburmistrzaprzedrozpoczgciem

$ 68. Czlonkowie komisji rewizyjnej dokonuj4 czynnoéci kontrolnych na podstawie
komisji rewizyinej.
wystawionegoprzezprzewodniczqcego
imiennegoupowaZnienia

$ 69. Kontrolg przeprowadzasiq w sposóbjak najmniej utrudniaj4cy funkcjonowanie
kontrolowanego

$ 70.1.Kontroluj4cyma prawo:
- wstQpudo pomieszczeú,
-

wgl4dudo dokumentów,

-

wezwaniapracownikówjednostkikontrolowanejdo zloZeniapisemnychwyja5nieú,

-

odpisówi kopii dokumentów.
sporz4dzania
2. Burmistrz,a takze w zakresieswej wlaÉciwoécinaczelnicykomórek organizacyjnych
i kierownicy samorzEdowych jednostek organizacyjnych, przewodnicz4cy organów
wykonawczychjednostekpomocniczych,zobowi4zanis4 udzielaówszelkichinformacji
oraz udostgpniaó materialy i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba ze
do czynnoécikontrolnych
sprzeciwiaj4siQtemu przepisyprawa. Odmowadopuszczenia
kierownikajednostkikontrolowanej
wymagapisemnegouzasadnienia

$ 7f. Po zakoírczennczynnoécikontroluj4cy sporzqdzaj4 protokól pokontrolny zawieraj4cy:
- datqmiejscei przedmiotkontroli,
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-

opis stanufaktycznegostwierdzonyw czasieczynnoéci,

-

uykazstwierdzonychnieprawidlowoÉci,

-

wnioskipokontrolne.

-

projektzaleceúpokontrolnych,

-

wykaz dokumentó*' zal4czonychdo protokolu,

-

podpisyczlonkówkontrolujqcych,

-

z treSci4protokolu.
o zapoznaniukierownikajednostkikontrolowat.rej
adnotacjE

$ 72. Po otrzymaniu protokolu, przewodnicz4cyrady 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. Organemwykonawczymgminyjest burmistrz.

$ 74. Burmistrzwykonuje:
1) uchwaly Rad.v.
2) jemu przypisanezadaniai kompetencje,
3) inne zadaniaokresloneustawamii niniejszymStatutem.

$ 75. Burmistrz okreÉlaliczbE swoich zastEpcówi powoluje ich rl'drodze zarzqdzenia.
$ 76.1. W celu wykonania zadaúi kompetenciiprzewidzianychw ustawachi w Statucie,
Burmistrz moizewznaczyó zastgpcom,skarbnikowi i sekretarzowizakres spraw, w których
bEd4dzialaóz upowaZnieniaBurmistrza.
we wlaéciwymrejestrze.
bqd4udzielanena piÉmiei gromadzone
2. Upowa2nienia

w formie:
$ 77,1.Burmistrzrozsfrzyga sprawynalez4cedo jego wlaSciwoSci
l) zarzqdzen,
2) postanowieiadministracyjnych,
3) dyspozycji,
nych.
4) decyzjiadministracyj
2. Burmistrz wy daje zarz4dzeniaw sprawach:
l) gdy ustawaustrojowai wlaSciweprzepisytak stanowi4
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2) objgtychzakresemnadzoruRegionalnejIzby Obrachunkowei,
3) innych,niz wymienionew pkt. 1 i2 z zakresuadministracjipublicznej,adresowanycl.t
zastosowania.
do licznejgrupy adresatówi nie maj4cychjednorazowego
3, Zarz4dzeniawinny zawieraó datg, numer. podstawg prawnq okreSlenieprzedmiotu,
wskazaniepodmiotclw zobowi4zanychdo wykonania oraz datq wejécia w Zycie. Dla
zarz4dzenprowadzi siq rejestr
4. Dyspozycje wydaje Burmistrz $' postaci odrEcznychparaf. poleceú, podpisów
i adnotacjina dokumentach.

przezniego
bunnistrzalub czasowejniemo2noéciuykot.rywania
$ 78.1.W razienieobecnoéci
obowiqzków,obowi4zkiburmistrzawykonujejego zastQpca.
2. Burmistrzz urzqduuczestniczyw sesjachRady.

ROZDZIAI-IX
PRACOWNICYSAMORZADOWI
$ 79.1. ZastEpcaburmistrzaiest zatrudnionyna podstawiepowolania dokonanegoprzez
burmistrza.
2. Skarbnikjest zatrudnionyna podstawiepowolania dokonanegoptzez radEgminy na
wniosekbunnistrza.
3. Sekretarzjestzatrudnionyna podstawieumowy o pracQ.

S 80. 1. Osoby zatrudnionena podstawie mianowania przed dniem wejÉcia w Zycie
niniejszegostatutuzachowrú4sweuprawnieniado 31 grudnia2011 roku.
2. Stosunekpracy osób wymienionych w ust. I przekszfalcasig z dniem I stycznta
2012roku w stosunekpracyna podstawieumowl' o pracgna czasnieokeélony

$ 81.1.Pracowniksamorz4dowyzatrudnionyna stanowiskuurzqdniczympodlegaokresowym
przelo2onego
ocenomkwalifikacyjnym.dokonywanymprzezbezporíredniego
co najmniejraz na dwa lata.
Ocenajestsporz4dzana
2. Ocena jest dokonywana na zasadach okreSlonych w ustawie o pracownikach
samorz4dowychoraz na zasadachokreélonychw zarz4dzeniuburmistrza.

l8

ROZDZIALX
OSWIADCZENIA WOLI I UPRAWNIENIAJEDNOSTKI
POMOCNICZEJDO PROWADZBNIAGOSPODARKIFINANSOWEJ
W RAMACH BUDZETU GMINY.
woli w imieniu gminy skladajednoosobowoburmistrzalbo upowaZniony
$ 82. Oéwiadczenia
przezburmistrza
przezniegozastqpcaburmistrzasamodzielnielub wraz z inn4 upowaZnionq
osobq

$ 83.1. Jednostkipomocniczenie tworz4 wlasnych budZetów,lecz prowadz4gospodarkg
finansorvqw ramachbud2etugminy.
2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowi4zuj4c4 procedura
uchwalania bud2etu skladai4 wnioski budzetowe. Wnioski przedstawiajq zakres i rodzaj
zadaú.którejednostkapomocniczachccrealizowaó.
3. Burmistrz sporz4dzaj4c projekt budZetu koryguje, zafwierdza lub odmawia
zatwie¡dzeniawniosków budZetowych.
4. W przypadkuzatwierdzeniawnioskuw caloécilub w czqéciwydatki przewidzianedla
jednostkipomocniczejprzedstawiasiq w formie zalqcznikado uchwalybudZetowej.
ponosi przewodniczqcy
5. Za prawidlorvoÉógospodarkifinansowejodpowiedzialnoéó
organuwykonawczegoj ednostkipomocniczej.

P{OZDZIAN,XT
POSTANOWIENIAKOÑCOWE
$ 84. W sprawachnie uregulowanychStatutemzastosowaniema ustawaustrojowa i wlaÉciwe
przeplsy.

w trybie wlaéciwymdlajego uchwalenia.
$ 85. Zmiany StatutunastQpujE

RadyMiejskiej
$ 86.Z dniemwejéciaw 2ycieStatutustracimoc uchwalaNr XVIII/132196
oraz
StatutuGminyJEdrzejów
z dnta16lutego1996r. w sprawieuchwalenia
w Jgdrzejowie
póZniejsze
zrnianyStatutu.
wszystkie

8 U R

I S T Rz

mqr írut. jvu.ek
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Zal4cznik nr 3 do Statutu Gminy Jgdrzejów

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. JEdrzejowski
Samorz4dowyDom Kultury w Jgdrzejouie.
2. Miejsko GminnaBibliotekaPublicznaw Jqdrzejowie.
3. Gminny ZespólObslugiSzkól i Przedszkoliw JEdrzejowie.
4. Gimnazjumnr I u Jqdrzejowie.
5. ZespólSzkólu Jgdrzejowie.
- Gimnazjumnr 2 w Jqdrzejowie.
- SzkolaPodstawowanr 4 w Jgdrzejowie.
6. SzkolaPodstawowaNr 2 w Jgdrzejowie.
Nr 3 w Jgdrzejowie.
7. SzkolaPodstawor.va
- SzkolaPodstawowanr 3 Filia w Wqgleúcu.
w Jasionnie.
8, SzkolaPodstaworva
rv Lysakowie.
9. SzkolaPodstarvowa
10.SzkolaPodstawowaw Mnichowie.
I 1. SzkolaPodstawowaw Piaskach.
12.SzkolaPodstawowaw Podchojnach.
w PotokuWielkim.
13.SzkolaPodstaworva
14.SzkolaPodstawowaw Rakowie.
15.ZespólPlacówekO(wiatowychw Przqslawiu.
- SzkolaPodstawowaw Przaslawiu.
- Przedszkole Prz4slalriu.
"l
w Skroniowie.
16.ZespólPlacówekOSwiatowy'ch
- SzkolaPodstarvowa
w Skroniowie.
- Przedszkole
u Skroniowie.
Nr I w Jqdrzejowie.
17.Przedszkole
Nr 2 w JEdrzejowie.
I 8. Przedszkole
19.Przedszkole
Nr 3 w Jqdrzejowie.
Budynków" przy UrzEdzieMiejskim.
20. GospodarstwoPomocnicze,,Administracja
21. Oirodek PomocySpolecznejMiastai Gminy w Jqdrzejowie.
22. ZaklladWodoci4górvi Kanalizacjiw JEdrzejowie.
23. Zaklad Uslug Komunalnych w JEdrzejowie.
24. SkladowiskoOdpadów Komunalnych w Potoku Malym.
25. Zakiad PodstawowejOpieki Zdrowotnej w JEdrzejowie.
26. PlywalniaMiejska .
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Zal4cznik Nr 4 do Statutu Gminy Jgdrzejów
ZASADY I TRYB

PRZEPROWADZANIA

KONSULTACJI

Z I4IF,SZK1.ÑCANTT

GMINY J4DRZEJÓW

sig w przypadkach:
$ l Konsultacjez mieszkaúcamigminy Jgdrzejówprzeprowadza
- przewidzianychustawami,
-

w innych sprawach waZnych dla Gminy JEdrzejów, o ile rada gminy tak postanowi
odrgbn4uchwali¡.

$ 2. W konsultacjimaj4 prau'o braó udzial mieszkaúcygmin¡' (osoby stale zamieszkuj4ce
nych gminy). W razie w4tpliwoéci co do uprawnieú osoby
w granicach administracyj
przy
stosujesiEodpowiedniozasadyobowi4zuj4ce
udzialemw konsultaciach
zainteresowanej
ustalaniuczynnegoprawa wyborczegodo rady gminy.

$ 3. W toku konsultacji mieszkaúcywypowiadaj4opinig co do sposoburozstrzygniqcia
sprawypoddanejkonsultacji.Opiniamieszkaúcówmozebyó wyraZonaw formie:
- poprzezosobisteskladaniepodpisówna listachkonsultacyjnych
przez
a) bezpoSredniej
mieszkaúców,
lub
b) przedstawicielskiej- poprzez uchwaly organów .iednostekpomocniczychgminy
z obszaruGminyJqdrzcjóu.

przewiduje
$ 4. Do wszczEciakonsultacjiw przypadkugdy obowi4zekich przeprowadzenia
ustawa,uprawnionyjest burmistrz w czasieumo2liwiaj4cymterminowejej przeprowadzenie.

$ 5. Wszczgciekonsultacji w innych sprawachwaznych dla Gminy Jqdrzejównastqpuje,o ile
radagminy w swej uchwalctak postanowi.Radagminy moze postanowióo przeprowadzeniu
sprawiez inicjatywy wlasnej lub na wniosek.Z wnioskamimog4
konsultacjiw okrcSlone.j
wystppowaó przewodnicz4cy organów

wykonawczych jednostek

pomocniczych.

Postanawiaj4c
o przeprowadzeniukonsultacjirada gminy formuluje przedmiotkonsultacji
rozstrzygniEcia.
orazcelei przewidywaneskutki projektowanego

$ 6. W przypadkachwszczgciakonsultacji na podstawie$ 4 i $ 5 burmistÍz wryznacza
- kalendarzczynnoéci
konsultacyjnych,
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obwodykonsultacyjne,
pelnomocnikówdo spraw konsultacii.

$ 7. Kalendarz czynnoÉci, obwody konsultacyjneoraz imiona, nazwiska i siedziby
pelnomocnikówpodajesiq do publiczneju'iadomoécipoprzezogloszeniew urzgdziegminy.

$ 8. Konsultacje przcprowadzasiq w obwodach konsultacyjnych,które w zaleznoéci
od przedmiotukonsultacjimog4obejmowaógranicejednostekpomocniczychlub ich czEéci

$ 9,W

poszczególnychobwodach konsultacyjnychdzialaj4 pelnomocnicy do spraw

Pelnomocnik:
konsultacji.PeinomocnikiemmoZebyó radnylub inna osobagodnazauf'ania.
-

czu\\'anad sprarvnymi prarvidlowym przebiegiemkonsultacji,

-

gromadzidokumenty',

-

sporzqdzazestawienieopinii z terenuobwodu konsultacyjnego.

Burmistrz zapewnia siedzibg pelnomocnikom oraz warunki materialno-techniczne dla
realizacjiich zadaú.

obwodów konsultacyjnychwyniki
$ 10. Na podstawiezestawieúopinii z poszczególnych
zbiorczekonsultacji opracowuieburmistrz i przedstawiaje radzie gminy do wiadomoéci.

$ 11. Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkaúcamipodaje siE do wiadomoécipublicznej
u urzqdziegminy.
poprzezogloszenie

$ 12. Koszty zwiqzane z przeprowadzeniemkonsultacji pokrywane s4 z Br-rdZetuGminy
Jqdrzejów.
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Zal4czniknr 5 do Statutu Gminy Jpdrzejów
WYKAZ JEDNOSTEKPOMOCNICZYCH(SOI,ECTWA)
1. Borki
2. Borów
3. Brus
4. BrynicaSucha
5. CiernoZaszosie
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
18. I-ysakówKarvqczytiski
19.LysakówDrugi
20.I-ysakówpodLasem
2l . Mnichów
22.Piaski
23.Podchojny
24. Podlaszcze
25.PotokMaly
26.PotokWielki
27. Przqslaw
Maly
28.Przqslaw
29.Przysów
30.Raków
31. Skroniów
32.Sudól
33.WEgleniec
34.Wilanów
35.Wolica
36.Wólka
37. Zagaje

¿-)

