RADA GyiNY JASfEM!"A
43-385 IAS.IENICA 159
UCHWALA NR XX/302/20
RADY GMINY JASIENICA
z dnia 1 pazdziernika 2020 r.

w sprawie Statutu Gminy Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi^zku z art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz.U.z2020r.,poz.713)
Rada Gminy Jasienica
uchwala, co nast^puje:

§1.
Uchwalic Statut Gminy Jasienica w brzmieniu stanowi^cym za^cznik do niniejszej uchwafy.

§2.
Z dniem wejscia wzycie postanowien niniejszej uchwafy traci moc uchwata Nr XLIV/416/10 zdnia
25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Sl^skiego Nr 82, poz. 1317)ze
zmianami.

§3.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Jasienica.

§4.
Uchwal'a wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Sl^skiego.

Przewodniczqcy Rady Gminy

n/.'^M
Czeslaw Machalica

R^DA G^INY JASl^^A
'4^385" JASIENICA 159

Za^cznik do uchwafy Nr XX/302/20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 1 pazdziernika 2020 r.
STATUT GMINY JASIENICA

Rozdziat 1.

Postanowienia ogolne

§1.
Statut Gminy Jasienica zwany dalej ,,Statutem" okresla:
1) ustroj Gminy Jasienica;

2) zasady tworzenia, tqczenia, podziatu i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziatu
przewodnicz^cych tychjednostek w pracy Rady Gminy;
3) organizacj? wewn^trzn^ oraz tryb pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy;
4) tryb pracy Wojta Gminy Jasienica;

5) zasady dost^pu obywateli do dokumentow Rady Gminy, jej Komisji i Wojta Gminy oraz korzystania
znich.

§2.
Ilekroc w niniejszym statuciejest mowa o:
1) Gminie - nalezy przez to rozumiec wspolnot? samorz^dowq oraz terytorium Gminy Jasienica;
2) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad$ Gminy Jasienica;
3) Komisji - nalezy przez to rozumiec Komisje state i dorazne Rady Gminy Jasienica;
4) Przewodnicz^cym Rady - nalezy przez to rozumiec Przewodniczqcego Rady Gminy Jasienica;

5) Wiceprzewodnicz^cym Rady - nalezy przez to rozumiec Wiceprzewodniczqcego Rady Gminy Jasienica;
6) Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Jasienica;

7) Urz^dzie - nalezy przez to rozumiec Urz^d Gminy Jasienica;
8) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw^ o samorzqdzie gminnym.

§3.
Gmina Jasienica jest podstawow^ jednostk^ samorzqdu terytorialnego, powolan^ dla organizacji zycia
publicznego na swoim terytorium.

§4.
l.Gmina Jasienica pol-ozona jest w powiecie bielskim, wojewodztwie s4skim i obejmuje obszar
o pow.91 km2.

2. Terytorium Gminy obejmuje sotectwa: Bielowicko, Biery, Grodziec, Hownica, Jasienica, Landek, Lazy,
Mazancowice, Mi^dzyrzecze Dolne, Mi^dzyrzecze Gorne, Roztropice, Rudzica, Swi?tosz6wka, Wieszcz^ta.

§5.
Siedzib^ organow Gminyjest miejscowosc Jasienica.

Rozdziat 2.

Jednostki pomocnicze Gminy

§6.
l.Jednostki pomocnicze Gminy mogq bye tworzone, jesli jest to celowe ze wzgl^du na usprawnienie
funkcjonowania Gminy i realizacjijej zadan.
2. 0 utworzeniu, pot^czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy rozstrzyga Rada w drodze uchwaly,
z uwzgl^dnieniem nast^puj^cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po^czenia, podziatu lub zniesienia jednostki pomocniczej mogq bye mieszkaricy
obszaru, ktory tajednostka obejmuje lub ma obejmowac lub organy Gminy;
2) utworzenie, po^czenie, podzia^- lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostac poprzedzone
konsultacjami z mieszkancami, ktorych tryb okresli Rada odr^bnq uchwa-t^;

3) projekt granic jednostki pomocniczej, w formie graficznej, sporz^dza Wojt w uzgodnieniu z inicjatorami
utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miar^ mozliwosci - uwzgl^dniac naturalne
uwarunkowania przestrzenne i istniejqce wi^zi spoteczne.

§7.
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzq gospodark^ finansowq w ramach budzetu Gminy.
2. Rada moze wyodr^bnic w budzecie gminy srodki do dyspozycji sol-ectw - fundusz sotecki.
3.Jednostki pomocnicze gospodarujq srodkami wydzielonymi do ich dyspozycji w budzecie gminy
przeznaczaj^c je na realizacj? ich zadan.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj^c o przeznaczeniu srodkow, o ktorych mowa w ust. 3 obowiqzane s^ do
przestrzegania podzia^u wynikajqcego z budzetu gminy.
5. Obshig? finansow^ jednostek pomocniczych prowadzi wlasciwa komorka organizacyjna Urz^du
wskazana przez Wojta.

6. Jednostki pomocnicze podlegajq nadzorowi organow Gminy na zasadach okreslonych w statutach tych
jednostek.
7. Statutyjednostek pomocniczych uchwala Rada.

§8.
Przewodniczqcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej moze uczestniczyc w pracach Rady
i pracach komisji bez prawa gtosowania poprzez:
l)zabieranie gtosu na posiedzeniach w sprawach tresci merytorycznej projektow uchwal dotyczqcych
jednostek pomocniczych lub bezposrednio zwi^zanych z ich dzia-taniem;
2) sktodanie pisemnych wnioskow w sprawach dotycz^cych danej jednostki.
Rozdzial 3.

Jednostki organizacyjne Gminy

§9.
1. Gminnymi jednostkami organizacyjnymi sq osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj^ce
osobowosci prawnej.
2, Wojt prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych gminy. Wykaz jest udost^pniany do
wgl^du w Urz^dzie Gminy.
3. Jednostki organizacyjne gminy tworzy, przeksztatca, wyposaza w maj^tek i likwiduje Rada.

4. Statut jednostki organizacyjnej gminy, zakres dzial'ania, siedzib^ oraz zakres uprawnien uchwala Rada,
chyba ze ustawa stanowi inaczej.
Rozdzial 4.

Organizacja wewn^trzna Rady

§10.
Wewn^trzn^ struktur? Rady tworz^:
1) Przewodniczc^cy Rady;

2) dwoch Wiceprzewodnicz^cych Rady;
3) Komisje Rady.

§11.
1. Wyboru Przewodnicz^cego i dwoch Wiceprzewodnicz^cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.

2. W przypadku odwol-ania z funkcji bqdz wygasni^cia mandatu Przewodnicz^cego lub
Wiceprzewodniczqcego Rady przed upfywem kadencji, Rada na swojej najblizszej sesji dokonuje wyboru do
petaienia wyzej wymienionych funkcji.

§12.
1. Rada dziata na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.
2. Rada dzisda zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji - w ci^gu trzech miesi^cy odjej rozpocz^cia;

2) w latach nast^pnych - na ostatniej sesji w roku poprzedzaj^cym rok obj^ty planem pracy.
3. Rada maze odbywac rowniez sesje nieprzewidziane w planie pracy.

§13.
1. Przewodnicz^cy Rady, a w przypadku jego nieobecnosci wyznaczony przez Przewodniczqcego
Wiceprzewodnicz^cy:

1) organizuje prac? Rady, a w szczegolnosci:
a) przygotowuje i zwol^uje sesj? Rady;
b) ustala porzqdek;
c) kieruje obshigq kancelaryjn^ Rady;
d) przyjmuje skargi i wnioski skladane do Rady i nadaje im bieg;
2) prowadzi obrady, a w szczegolnosci:
a) przewodniczy obradom sesji;
b) w czasie sesji czuwa nad porz^dkiem na sali obrad;
c) zarz^dza i przeprowadza gtosowanie nad projektami uchwat;
d) podpisuje uchwafy Rady.

2. W przypadku nieobecnosci Przewodnicz^cego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczqcego zadania
Przewodniczqcego Rady wykonuje Wiceprzewodniczqcy Rady starszy wiekiem.

§14.
Obshig? administracyjno-prawnq i techniczno-organizacyjn^ Rady zapewnia Urz^d Gminy.

Rozdzial 5.

Tryb pracy Rady
Sesja Rady.

§15.
Rada obraduje na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

§16.
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa^ wszystkie sprawy nalezqce dojej kompetencji.
2. Rada w formie uchwat maze wyrazac opinie i zajmowac stanowiska we wszystkich sprawach istotnych
dla Gminy.

3. Podejmowanie uchwal zawieraj^cych deklaracje, oswiadczenia, apele nie wymaga zastosowania
przewidzianego w Statucie trybu zg^aszania inicjatywy uchwatodawczej i podejmowania uchwaL

§17.
Sesji maze bye nadany charakter uroczysty dla uczczenia waznych dla gminy wydarzen lub okolicznosci
albo z innych szczegolnie waznych powodow.

§18.
1. Sesja Rady odbywa si^ wjednym dniu.

2. Na wniosek Przewodnicz^cego bqdz radnego Rada moze postanowic o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. 0 przerwaniu sesji Rada maze postanowic ze wzgl^du na: niemozliwosc wyczerpania porz^dku obrad
lub koniecznosc jego rozszerzenia, potrzeb? uzyskania dodatkowych materiatow albo inne nieprzewidziane
przeszkody, uniemozliwiaj^ce radzie w^asciwe obradowanie tub podj^cie uchwal.
4. Przerwanie obrad odnotowuje si? w protokole.
Przygotowanie sesji.

§19.
1. Sesj^ przygotowuje i zwohije Przewodnicz^cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porz^dku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad.
3. Zawiadomienie o zwolaniu sesji zawiera:
1) wskazanie dnia, miejsca oraz godziny rozpocz^cia sesji;
2) porzqdek obrad;
3) projekty uchwa-t oraz inne niezb^dne materiafy zwiqzane z porzqdkiem obrad.

4. Zawiadomienie o zwotaniu sesji jest sporzqdzane w formie pisemnej. Za skuteczne uznaje si^ rowniez
przestanie zawiadomienia srodkami komunikacji elektronicznej, w szczegolnosci pocztq elektroniczn^, po
wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez radnego na powiadamianie go w tej formie.
5. Zawiadomienie wraz z materiatami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3 dor^cza si? radnym, co najmniej
7 dni przed terminem obrad, z wy^czeniem sesji zwolywanej w trybie nadzwyczajnym.
6. W sytuacjach wyj^tkowych dopuszcza si^ skrocenie terminu, o ktorym mowa wust.5. 0skroceniu
terminu decyduje Przewodnicz^cy Rady.

§20.

Przewodniczqcy Rady ustala list^ osob zaproszonych na sesj?, zawiadamiajqc pisemnie te osoby o terminie
i miejscu sesji. W obradach rady mog£| uczestniczyc z gtosem doradczym:
l)W6jt;
2) Zast?pca Wojta;
3) Skarbnik Gminy;
4) Sekretarz Gminy;

5) pracownicy Urz^du i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Wojta;
6) inne zaproszone osoby.

§21.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno bye podane do publicznej
wiadomosci poprzez:

1) umieszczenie informacji na tablicy ogtoszen w Urz^dzie;

2) zamieszczenie informacji wraz z porzqdkiem obrad i materialami o ktorych mowa w § 19 ust. 3 pkt. 3 na
stronie internetowej Gminy Jasienica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Gminy.
Przebieg sesji.

§22.

1. Otwarcie sesji nast^puje po wypowiedzeniu przez Przewodniczqcego obrad formuty: ,,0twieram (kolejny
numer sesji) sesj? Rady Gminy Jasienica".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz^cy obrad stwierdza, na podstawie listy obecnosci, prawomocnosc obrad.
3. W przypadku braku quorum Przewodnicz^cy obrad zamykaje i podaje nowy termin posiedzenia.
4. Po otwarciu sesji Przewodniczqcy obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek formalny w sprawie
zmiany porz^dku obrad, ktory poddaje pod gtosowanie.
§23.
1. Porzqdek obrad obejmuje w szczegolnosci:
1) ustalenie porz^dku obrad;
2) wystqpienia zaproszonych gosci;

3) sprawozdanie z mi^dzysesyjnej dziafalnosci Wojta;
4) informacja Przewodnicz^cego Rady Gminy z mi^dzysesyjnej dzialalnosci;
5) rozpatrzenie projektow uchwal lub zaj^cie stanowiska;
6) sprawy rozne.
2. Sprawozdanie Wojta, o ktorym mowa w ust. 1, pkt. 3 zawiera informacje o:
1) wydanych zarzqdzeniach;
2) zamowieniach publicznych;

3) planowanych oraz realizowanych inwestycjach;
4) realizacji ustawowych zadan gminy;
5) wykonaniu budzetu gminy.

3. Wnioskodawcami umieszczenia sprawy w porzqdku obrad, o ktorym mowa w § 19 ust. 3 pkt. 2, oprocz
Przewodnicz^cego Rady i Wojta mog^ bye:

l)Komisje Rady;

2) Kluby Radnych;

3) co najmniej 1/3 ustawowego sktadu Rady.

4. Przewodnicz^cy obrad obowi^zany jest umiescic w porz^dku obrad sprawy, ktorych rozpatrzenie przez
Rad? wynika z przepisow ustawowych i Statutu.

§24.
1. Przewodnicz^cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, azwfaszcza nad zwi^ztosciq wystqpien
radnych oraz innych osob uczestnicz^cych w sesji.

2. Przewodnicz^cy obrad prowadzi obrady wedhig ustalonego porz^dku obrad otwieraj^c i zamykajqc

dyskusj?.

3. Przewodniczqcy obrad moze zwracac uwag^ radnym dotycz^c^ tematu, formy i czasu trwania ich
wystqpien, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach przywo^ac mowc? ,,do rzeczy".
4. Jezeli temat tub sposob wyst^pienia albo zachowania radnego w sposob oczywisty zaktocaj^ porz^dek
obrad bqdz uchybiaj^ powadze sesji, Przewodnicz^cy obrad, po wczesniejszym upomnieniu radnego moze
odebrac mu gtos, nakazuj^c odnotowanie tego faktu w protokole.
5. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si$ odpowiednio do osob spoza Rady zaproszonych na sesj? i do

publicznosci.

6. Po uprzednim ostrzezeniu Przewodnicz^cy obrad moze nakazac opuszczenie sali tym osobom sposrod
publicznosci, ktore swoim zachowaniem lub wystqpieniami zaktocajq porz^dek obrad bqdz naruszajq powag?
sesji.

§25.
Na wniosek radnego, Przewodnicz^cy obrad przyjmuje do protokohi sesji wyst^pienie radnego na pismie,

lecz nie wygtoszone w toku obrad, informujqc o tym Rad?.
§26.

1. Przewodnicz^cy obrad udziela glosu wg kolejnosci zgloszen, w uzasadnionych przypadkach moze takze

udzielic gtosu poza kolejnosciq.

2. Przewodnicz^cy obrad moze zabierac gtos w kazdym momencie obrad.
3. Przewodnicz^cy obrad udziela gtosu poza kolejnosciq:
1) radnemu zgtaszaj^cemu wniosek formalny;
2) Wojtowi;

3) osobie, do ktorej skierowano pytanie lub wniosek o ztozenie wyjasnieri lub przedstawienie informacji;
4) osobie ustosunkowuj^cej si^ do uprzedniej wypowiedzi tj. w trybie ,,do stowa";
5) ekspertom.

4. Przewodniczqcy obrad udziela gtosu poza kolejnosci^ w sprawie wnioskow natury formalnej:
1) stwierdzenia kworum;

2) ograniczenia czasu wyst^pienia mowcow;
3) zamkni^cia listy mowcow lub kandydatow;
4) zakonczenia dyskusji i podj^cia uchwafy;
5) zarzqdzenia przerwy;
6) przerwania lub odroczenia sesji;

7) odesl-ania projektu uchwafy do ponownego rozpatrzenia przez komisje;

8) ustalenia trybu gtosowania;

9) przeliczenia gtosow;
10) reasumpcji gtosowania.

5. Wnioski formalne Przewodnicz^cy obrad poddaje pod dyskusj^ i gtosowanie.
6. Wniosek formalny jest realizowany natychmiast po jego zgloszeniu, jezeli zaden z radnych nie zgtosi
sprzeciwu. Przewodnicz^cy obrad zobowiqzany jest zwrocic si$ z zapytaniem o ewentualny sprzeciw.
7. Jezeli ktorakolwiek z osob uprawnionych zgtosita sprzeciw wobec wniosku formalnego, Przewodnicz^cy
obrad udziela gtosu:

1) osobie zgtaszaj^cej sprzeciw;

2)jednej osobie popieraj^cej sprzeciw ijednej osobie popieraj^cej wniosek, w kolejnosci zgtoszeri;
3) wnioskodawcy bezposrednio przed poddaniem wniosku pod gtosowanie, w przypadku gdy wnioskodawca
chce dodatkowo umotywowac wniosek.

8. Wniosek formalny, nad ktorym dyskusja zostata zakonczonajest niezwtocznie poddany pod gtosowanie.
9. Przewodniczqcy obrad moze udzielic gtosu osobie nieb^dqcej radnym wg zasad obowiqzuj^cych
radnych.

§27.
l.Po wyczerpaniu listy mowcow, Przewodnicz^cy obrad zamyka dyskusj^. W razie potrzeby zarz^dza
przerw^ w celu umozliwienia wlasciwej Komisji lub Wojtowi ustosunkowanie si? do zgloszonych w czasie
debaty wnioskow, ajesli zaistnieje taka koniecznosc - przygotowania poprawek w rozpatrywanym
dokumencie.

2. Po zamkni^ciu dyskusji Przewodniczqcy obrad rozpoczyna procedure gtosowania.
§28.
Interpelacje i zapytania radnych sktada si? zgodnie z przepisami ustawy.

§29.
Po wyczerpaniu porz^dku obrad Przewodnicz^cy obrad zamyka sesj? wypowiadaj^c formula: ,,zamykam
(nr sesji) sesj? Rady Gminy Jasienica".
Protokot z sesji.

§30.
1. Protoko^ sporz^dzanyjest z kazdej sesji Rady.

2. Protokoly z sesji numeruje si^ w danej kadencji Rady kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadaj^cymi
kolejnym numerom sesji oraz oznaczeniem roku kalendarzowego.
3. Protokot z sesji zawiera zwi^zfy przebieg obrad, a w szczegolnosci:

l)numer, dat? i miejsce odbywania sesji, godzin? jej rozpocz^cia i zakonczenia, numery uchwa^, imi$
i nazwisko Przewodnicz^cego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocnosci obrad;
3) imiona i nazwiska radnych:

a) nieobecnych na sesji;
b) ktorzy opuscili posiedzenie;
c) ktorzy nie brali udziahi w glosowaniu;
4) porz^dek obrad;

5) przebieg obrad, a w szczegolnosci: tresc zgtoszonych, jak rowniez uchwalonych wnioskow oraz
odnotowanie faktow zgtoszenia pisemnych wystqpien;
6) przebieg imiennego gtosowania z wyszczegolnieniem liczby gtosow: ,,za", ,,przeciw"

.;?

.wstrzymuj^cych

tf

si?" oraz gl-osow niewaznych;

7) podpis Przewodniczcicego obrad i osoby sporzqdzajqcej protoko^;
8) zalqczniki do protokotu w postaci:
a) listy obecnosci radnych oraz zaproszonych gosci;
b) projektow oraz podj^tych uchwal;

c) imienne raporty przebiegu gtosowan radnych lub imienny wykaz radnych z gtosowania;
d) informacji oraz sprawozdan sktadanych podczas obrad;
e) innych dokumentow b^d^cych przedmiotem obrad.
§31.
1. Wojt zapewnia sporz^dzenie protokol-u z sesji i udost^pnia go do wgl^du, jak rowniez zamieszcza na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Radni mog^ zglaszac poprawki lub uzupelnienia do protoko}u.
3. Protoko^ publikowanyjest w Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Gminy.
Uchwaly.

§32.
Projekt uchwafy skierowany pod obrady sesji powinien bye zredagowany zgodnie z obowi^zujqcymi
przepisami dotyczqcymi techniki prawodawczej.

§33.
1. Projekty uchwat opiniuj^ wtasciwe Komisje Rady. Opinie Komisji zostaj^ przedstawione na sesji Rady.
2. Uchylenie lub zmiana podj^tej uchwaly moze nast^pic tylko w drodze odr^bnej uchwaly podj^tej
nie wczesniej niz na nast^pnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si? w odniesieniu do oczywistych omytek.

§34.
Inicjatyw^ uchwatodawcz^ posiada kazdy radny, kluby radnych, Wojt, grupa mieszkancow Gminy zgodnie
z wymogami ustawy o samorz^dzie gminnym oraz stosown^ uchwa^ Rady.

§35.
1. Projekt uchwaly powinien okreslac w szczegolnosci:
l)tytu}uchwaly;

2) podstaw? prawn^;
3) postanowienia merytoryczne;

4) w miar$ potrzeb okreslenie zrodla finansowania realizacji uchwafy;
5) okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwafy;
6) okreslenie terminu obow4zywania lub wejscia w zycie uchwaty;
7) informacj? o sposobie publikacji uchwafy.

2. Projekt uchwafy powinien zostac przedtozony Radzie wraz z uzasadnieniem, ktore powinno:

1) wyjasnic eel i przewidywane skutki podj?cia uchwaly;
2) przedstawiac aktualny stan faktyczny i prawny w dziedzinie, ktorej ma dotyczyc uchwah.
3. Projekty uchwal s^ opiniowane co do ich zgodnosci z prawem przez radc? prawnego.

§36.
Uchwaly Rady podpisuje Przewodnicz^cy obrad.

§37.
Podj^te uchwafy opatruje si? numerem wg nast^puj^cej kolejnosci:
1) numer sesji w danej kadencji - liczba rzymska;
2) numer kolejny uchwafy w danej kadencji - liczba arabska;

3) dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego, w ktorym uchwal'a zostala podj^ta - liczba arabska;
§38.
Projekt uchwafy rozpatrywanyjest wedhig nast^puj^cej procedury:
1) zreferowanie sprawy przez projektodawcow lub osoby przez nich upowaznione;
2) przedstawienie opinii komisji;
3) zgteszanie poprawek;

4) przedstawienie opinii upowaznionego przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej, jesli
uchwata ta dotyczy danej jednostki;
5) dyskusja;
6) gtosowanie.

§39.
Uprawnionymi do zgtaszania poprawek do projektow uchwa^ sq:
l)W6jt;
2)radni;

3) kluby radnych;

4) grupa mieszkancow Gminy, ktora zgodnie zwymogami ustawy o samorz^dzie gminnym oraz stosown^
uchwalq Rady ztozyla projekt uchwafy pod obrady.
Procedura glosowania.

§40.
W gtosowaniu bior^ udzial wyt^cznie radni.

§41.
1. Gfosowania jawne na sesjach Rady odbywajq si? za pomoc^ urz^dzen umozliwiajqcych sporzqdzenie
i utrwalenie imiennego wykazu gtosowan radnych.

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie gtosowania w sposob okreslony w ast. 1 nie jest mozliwe z przyczyn
technicznych przeprowadza si? gtosowanie imienne.
3. Wyniki gtosowan podczas sesji oglasza Przewodnicz^cy obrad.

§42.
l.W gtosowaniu tajnym radni gfosujq za pomocq kart ostemplowanych piecz^ci^ Rady aglosowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady 3 osobowa Komisja Skrutacyjna z wytonionym sposrod siebie
przewodniczqcym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst^pieniem do gtosowania objasnia sposob glosowania i przeprowadza
je, wyczytuj^c kolejno radnych z listy obecnosci.

3. Kart do gtosowania nie moze bye wi^cej niz radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu glosow Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokot, podajqc wynik
gtosowania.

5. Protokol gtosowania stanowi za^cznik do protoko^u sesji.

§43.
1. Przewodnicz^cy obrad przed poddaniem wniosku pod gtosowanie precyzuje i oglasza Radzie
proponowan^ tresc wniosku w taki sposob, aby jego redakcja by^a przejrzysta, a wniosek nie budzit
wqtpliwosci, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejnosci Przewodniczqcy obrad poddaje pod gtosowanie wniosek najdalej idqcy, jezeli
maze to wykluczyc potrzeb? gtosowania nad pozostafymi wnioskami. Ewentualny spor, co do tego, ktory
z wnioskowjest najdalej id^cym rozstrzyga Przewodniczqcy obrad.
3. W przypadku gtosowania w sprawie wyborow osob, Przewodniczqcy obrad przed zamkni^ciem listy
kandydatow pyta kazdego z nich czy zgadza si^ kandydowac i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz^cej poddaje
pod gtosowanie zamkni?cie listy kandydatow, nast^pnie zarzqdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat ztozyl uprzednio zgod? na pismie.
§44.
l.Jezeli oprocz wniosku o podj^cie uchwafy w danej sprawie zostanie zgtoszony wniosek oodrzucenie
tego wniosku, w pierwszej kolejnosci Rada gtosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podj^cie uchwafy.
2. Gtosowanie nad poprawkami do poszczegolnych paragrafow lub ust^pow projektu uchwafy nast^puje
wedhig ich kolejnosci, z tym, ze w pierwszej kolejnosci Przewodnicz^cy obrad poddaje pod gtosowanie te
poprawki, ktorych przyj^cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

§45.
l.W razie, gdy wynik gtosowania budzi uzasadnione wqtpliwosci, Rada maze dokonac reasumpcji
gtosowania.

2. Wniosek o dokonanie reasumpcji gtosowania moze bye zgtoszony wy^cznie na posiedzeniu, na ktorym
odbyto si? glosowanie.

3. Reasumpcji gtosowania mozna dokonac tylko raz.

§46.
1. Gtosowanie zwyktq wi^kszosci^ gl-osow oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, ktora uzyskala
wi^ksz^ liczb? gtosow ,,za" niz ,,przeciw". Gtosow wstrzymujqcych si$ i niewaznych nie dolicza si$ do zadnej
grupy gtosujqcych ,,za" lub ,,przeciw".

2. Jezeli celem gtosowania jest wybor jednej z kilku osob lub mozliwosci, przechodzi kandydatura lub
wniosek, na ktore oddano liczb? gtosow wi^ksz^ od liczby gtosow oddanych na kazdq z pozostafych.
§47.
1. Gtosowanie bezwzgl^dn^ wi^kszosci^ gtosow oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, ktore
uzyskafy, co najmniej jeden gtos wi^cej od sumy pozostafych waznie oddanych gtosow, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujqcych si?.

2. Gtosowanie bezwzgl^dn^ wi^kszosci^ ustawowego sldadu Rady oznacza, ze przechodzi wniosek lub
kandydatura, ktore uzyskafy liczb? catkowit^ waznych gtosow oddanych za wnioskiem lub kandydatem,
przewyzszaj^c^ potow? ustawowego sk}adu Rady.

3. Bezwzgl^dna wi?kszosc gtosow przy parzystej liczbie gtosuj^cych zachodzi wowczas, gdy za wnioskiem
tub kandydatur^ zostato oddanych 50% plusjeden, waznie oddanych gtosow.

4. Bezwzgl^dna wi^kszosc gtosow przy nieparzystej liczbie g-tosujqcych zachodzi wowczas, gdy za
wnioskiem lub kandydatur^ zostata oddana liczba gtosow ojeden wi^ksza od liczby pozostalych waznie
oddanych gtosow.
Komisje Rady.

§48.
1. Rada powotuje nast^puj^ce state Komisje:
1) Rewizyjnq;

2) Skarg, Wnioskow i Petycji;

3) Budownictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej;
4) Budzetow^;
5) Kultury i Oswiaty;

6) Porzqdku i Bezpieczeristwa Publicznego;
7) Roln^;
8) Zdrowia, Sportu i Spraw Spotecznych.

2. W czasie trwania kadencji Rada maze powolywac dorazne komisje do wykonywania okreslonych zadan,
ustalajqc ich sktad i zakres dziatenia.

3. Do trybu i zasad dziatania komisji doraznych stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz^ce komisji
stafych.

§49.

Pierwsze posiedzenie komisji zwotuje i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz^cego komisji
Przewodnicz^cy Rady Gminy. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz^cego komisji oraz
wiceprzewodniczqcego komisji w gtosowaniujawnym.

§50.
1. Komisje state dziataj^ zgodnie z rocznym planem pracy przedtozonym Radzie w terminie do 31 stycznia
kazdego roku kalendarzowego.

2. Rada moze nakazac komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§51.
Komisje sUadaj^ Radzie wterminie do 31 stycznia kazdego roku, sprawozdanie ze swojej dziatelnosci
w roku poprzednim.

§52.

l.Komisje mog^ odbywac wspolne posiedzenia, szczegolnie w przypadku wydawania opinii wtematach
wspolnych lub pokrewnych.

2. W przypadku posiedzenia, o ktorym mowa wust.l przewodniczqcy tych komisji wspolnie ustalaj^
porz^dek, miejsce i czas posiedzenia i podpisuj^ zawiadomienie o jego zwotaniu, z zachowaniem postanowien

3. Przewodnicz^cy komisji wskazuj^, ktory z nich b^dzie prowadzil wspolne posiedzenie, fakt ten
odnotowuje si? w protokole z posiedzenia komisji.

4. Rozstrzygni^cia z posiedzenia wspolnych komisji zapadaj^ w trybie okreslonym w § 56.
5.Zasada, o ktorej mowa w ust.4 obowi^zuje w przypadku wspolnego posiedzenia wszystkich komisji
stafych Rady.

6. Komisje wyrazaj^ opinie oraz wnioski i przekazuj^je Radzie.

§53.
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz^cy komisji lub zast^pca przewodnicz^cego komisji, wybrani przez
cztonkow danej komisji z zastrzezeniem § 59 ast. 1.

2. W przypadku nieobecnosci przewodniczqcego i zast^pcy posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem
cztonek komisji, ktory wyrazit na to zgod?.

§54.
Przewodnicz^cy komisji organizuje prac?, zwohije i prowadzi posiedzenia komisji, a w szczegolnosci:
1) zapewnia cztonkom komisji przedtozenie materialow b^dqcych przedmiotem posiedzenia;
2) reprezentuje komisj? na posiedzeniach Rady.

§55.
I. Komisje pracujq na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji sq jawne i podlegaj^ protokotowaniu. Protokot podpisuje prowadz^cy posiedzenie
komisji i protokolant.

3. Ograniczeniejawnosci posiedzenia komisji maze wynikac wy^cznie z ustaw.
4. Komisja ma prawo zapraszac na swoje posiedzenie osoby spoza jej sk-tadu za posrednictwem
Przewodniczqcego Rady lub Przewodnicz^cego Komisji.

5. Do prowadzenia obrad komisji stosuje si? odpowiednio przepisy niniejszego Statutu dotycz^ce
prowadzenia sesji Rady.

§56.
Opinie i wnioski komisji uchwalane s^ w gtosowaniu jawnym, zwyk^ wi^kszoscit} gtosow, w obecnosci co
najmniej potowy sktadu komisji.

§57.
1. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wraz z materiatami b^d^cymi przedmiotem posiedzenia, dor^cza
si^ radnym, co najmniej 3 dni przed terminem obrad, w tym tez w formie elektronicznej.
2. Zawiadomienie winno zawierac przewidywany porz^dek posiedzenia.

§58.
Radni potwierdzajq swoj^ obecnosc na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liscie obecnosci.
Rozdzial 6.

Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej
Organizacja Komisji Rewizyjnej.

§59.
1. Przewodnicz^cego Komisji wybiera Rada.

2. Zast?pc$ Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja na wniosek Przewodniczqcego
Komisji Rewizyjnej.
Zasady i tryb kontroli

§60.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dziatalnosc Wojta, gminnych jednostek organ izacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy pod wzgl^dem:
1) legalnosci;
2) gospodarnosci;

3) rzetelnosci;
4) celowosci;

5) zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczegolnosci gospodark? finansow^ kontrolowanych podmiotow, w tym
wykonanie budzetu Gminy,

§61.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole wzakresie ustalonym wplanie pracy Komisji na dany rok
kalendarzowy zatwierdzonym przez Rad^.

§62.
Komisja Rewizyjna przeprowadza nast^puj^ce rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj^ce catosc dziatelnosci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespo^ dzia^an tego
podmiotu;

2) problemowe - obejmuj^ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dziatalnosci kontrolowanego
podmiotu, stanowi^ce niewielki fragment w jego dziatalnosci;

3) sprawdzaj^ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostafy uwzgl^dnione
w toku post^powania danego podmiotu.

§63.
1. Post^powanie kontrolne przeprowadza si? w sposob umozliwiaj^cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dziatalnosci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen^;
kontrolowanej dziafalnosci wedtug kryteriow ustalonych w § 62 ust. 1 niniejszego Statutu.
2. Stan faktyczny ustala si? na podstawie dowodow zebranych w toku post^powania kontrolnego.
3. Jako dowod maze bye wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog^ bye
wykorzystane w szczegolnosci: dokumenty, wyniki ogl?dzin, zeznania swiadkow, opinie biegfych oraz
pisemne wyjasnienia i oswiadczenia kontrolowanych.
§64.

l.Czynnosci kontrolne wykonuje Komisja Rewizyjna bqdz zespol kontrolny wyznaczony przez
Przewodniczqcego Komisji skladaj^cy si? co najmniej z dwoch cztonkow Komisji Rewizyjnej.
2. Pisemnego upowaznienia do przeprowadzania kontroli udziela Przewodnicz^cy Komisji, okreslajqc
w nim jej przedmiot i zakres.

3. Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej powiadamia pisemnie kierownika kontrolowanej jednostki
o zakresie i terminie kontroli na 7 dni przedjej rozpocz^ciem.

4. Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej lub kieruj^cy zespotem, przed przyst^pieniem do czynnosci
kontrolnych ma obowi^zek okazac kierownikowi jednostki kontrolowanej upowaznienie, o ktorym mowa
w ust. 2 i ust. 3.

5. Zespot kontrolny dz'isAa od chwili udzielenia mu upowaznienia do czasu sporzqdzenia przez Komisj^
wnioskow pokontrolnych.

§65.
Czynnosci kontrolne wykonywane s^ w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
Protokoly kontroli.

§66.
1. Kontroluj^cy sporz^dza z przeprowadzonej kontroli w terminie 14 dni od datyjej zakonczenia - protoko^
kontroli obejmuj^cy:

1) nazw? i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imi? i nazwisko kontroluj^cych;

3) dat? rozpocz^cia i zakoriczenia czynnosci kontrolnych;
4) okreslenie przedmiotu kontroli i okresu obj^tego kontrolq;
5) imi? i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

6) przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczegolnosci wnioski kontroli wskazujqce na stwierdzenie
nieprawidtowosci oraz wskazanie dowodow potwierdzaj^cych ustalenia zawarte w protokole;
7) dat? i miejsce podpisania protokotu;

8) podpisy kontroluj^cych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatk? o odmowie podpisania
protokoh) z podaniem przyczyny odmowy.

2. Protokol pokontrolny maze takze zawierac wnioski oraz propozycje, co do sposobu usuni^cia
nieprawidtowosci stwierdzonych w wyniku kontroli.

§67.
l.W przypadku odmowy podpisania protokotu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on
obowi^zany do ztozenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjasnienia przyczyn odmowy.
2. Wyjasnienia, o ktorych mowa w ust.l sMada si? Przewodniczqcemu Komisji Rewizyjnej.

§68.
l.Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ztozyc na pismie Wojtowi uwagi dotyczqce kontroli ijej
wynikow.

2. Uwagi, o ktorych mowa wust.l sklada si? wterminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokolu kontroli do podpisu.

§69.
1. Protokol pokontrolny sporz^dza si? w trzech egzemplarzach, ktore w terminie 7 dni od daty jego
podpisania otrzymuj^ Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. Protokot kontroli Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej przedktada Radzie Gminy.
Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§70.
l.Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na dany rok kalendarzowy
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzaj^cego rok, ktorego plan dotyczy.
2. Plan przedtozony Radzie powinien zawierac, co najmniej:
1) przewidywane terminy odbywania posiedzen;

2) terminy i wykazjednostek, ktore zostanq poddane kontroli;
3) przedmiot kontroli.

§71.
l.Komisja Rewizyjna sktada Radzie wterminie do 31 stycznia kazdego roku, sprawozdanie ze swojej
dziatelnosci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierac:

1) liczb?, przedmiot, wykaz kontrolowanychjednostek i czas przeprowadzanych kontroli;
2) wykaz najwazniejszych nieprawidtowosci stwierdzonych w czasie kontroli;
3) wykaz uchwat podj^tych przez Komisje Rewizyjn^.

3,Komisja Rewizyjna niezwtocznie po zakonczeniu kontroli sUada Radzie infonnacj^ owynikach
przeprowadzonej kontroli zleconej przez Rad?.
Rozdzial 7.

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji

§72.
l.Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji rozpatruje skargi na dzialania Wojta i gminnych jednostek
organizacyjnych, wnioski oraz petycje sktadane przez obywateli.
2. Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji dzial^a na posiedzeniach zwofywanych przezjej Przewodniczqcego,
ktore odbywajq si? w miar? potrzeb.

3. Posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji mog^ bye zwofywane takze na wniosek
Przewodniczqcego Rady.

§73.
1. Post^powania w sprawach skarg, wnioskow i petycji przeprowadza si$ w sposob umozliwiajqcy
bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelnejego udokumentowanie i ocen$.
2. Stan faktyczny ustala si? na podstawie dowodow zebranych w toku post^powania.
3. Przewodnicz^cy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji, o ile uzna to za konieczne do prawidtowego
rozpatrzenia spraw, maze uzyskiwac dodatkowe wyjasnienia i materialy od Wojta lub kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej z zachowaniem przepisow o tajemnicy prawnie chronionej.
4. Przewodnicz^cy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji pisemnie wnioskuje o udost^pnienie takich
materiatew lub przedstawienie dodatkowych wyjasnien wskazuj^c termin ich udost^pnienia lub termin
posiedzenia Komisji, na ktorym maj^ zostac udzielone dodatkowe wyjasnienia. Termin ten nie moze bye
krotszy niz 7 dni roboczych od dnia wplyni^cia wniosku.
5.Po przeanalizowaniu danej sprawy Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji opracowuje propozycj?
odpowiedzi na skarg?, wniosek lub petycj?. Przewodniczqcy Komisji na najblizszej sesji prezentuje Radzie
propozycj^ odpowiedzi przyj^ przez Komisj?. Rada dokonuje rozstrzygni^cia w drodze uchwafy.
Rozdzial 8.

Zasady dzialania Klubow Radnych

§74.
Radni mog^ tworzyc kluby radnych.

§75.
1. Powstanie klubu nalezy niezwtocznie zgtosic na pismie Przewodnicz^cemu Rady.
2. W zgtoszeniu podaje si?:

l)nazw$ klubu;

2) list? cztonkow;
3) imi? i nazwisko przewodnicz^cego klubu.

3. Przewodnicz^cy klubujest zobowi^zany niezwtocznie poinformowac Przewodnicz^cego Rady o zmianie
sk^adu klubu lub jego rozwi^zaniu.

§76.
Radny maze bye cztonkiem tylko jednego klubu.

§77.
1. Kluby dziatajq w okresie kadencji Rady. Upfyw kadencji jest rownoznaczny z rozwi^zaniem klubow.
2. Kluby mogq ulegac wczesniejszemu rozwiqzaniu na mocy uchwal ich cztonkow.

3. Kluby podlegaj^ rozwi^zaniu z mocy prawa, gdy liczba ich cztonkow spadnie ponizej ustalonego
minimum.

§78.
1. Klubom przysluguj^ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.

2. Kluby mog^ przedstawiac swoje stanowiska na sesji Rady wyt^cznie przez swoich przedstawicieli.
Rozdziat 9.

Tryb pracy Wojta

§79.
1. Wojt w przypadkach okreslonych przepisami prawa wydaje zarz^dzenia, decyzje i postanowienia oraz
wyraza opinie.
2. Wojt wykonuje zadania przy pomocy Urz^du.

3. Organizacj? i zasady funkcjonowania Urz^du okresla regulamin organizacyjny nadany przez Wojta
w drodze zarz^dzenia.
Rozdzial 10.

Zasady dost^pu do dokumentow i korzystania z nich

§80.
Dost^p do dokumentow publicznych Gminyjest swobodny i petny z zastrzezeniami wynikajqcymi z ustaw.

§81.
1. Udost^pnienie dokumentu publicznego nast^puje na wniosek zainteresowanego zfozony ustnie tub
pisemnie.

2. Udost^pnienie dokumentu publicznego polega na umozliwieniu zainteresowanym bezposredniego
wglqdu do wskazanego dokumentu, sporz^dzaniu notatek, odpisow albo przeniesieniu na odpowiedni,
powszechnie stosowany nosnik informacji.

3. Wgl^d do dokumentow odbywa si? w komorce organizacyjnej, w ktorej dokumentjest przechowywany,
w godzinach pracy Urz?du i w obecnosci pracownika tej komorki,

4. Dokumenty niewymagajqce wyszukiwania, ktore mogq bye udost^pnione niezwtocznie udost?pnia si?
obywatelowi bez pisemnego wniosku.

5. Odmowa udost^pnienia dokumentu publicznego sporz^dzonajest na pismie z podaniem uzasadnienia.

Rozdziat 11.
Postanowienia koncowe

§82.

Traci moc uchwafa Rady Gminy Nr XLIV/416/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Sl^skiego nr 82, poz. 1317) z pozniejszymi zmianami.

§83.
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Jasienica.

§84.
Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Sl^skiego.

PRZEWODNICZ^CY
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