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u C H W A L A Nr XX/95/05
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawIe zmIany statutu gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nrl53, poz.l271 i Nr 214,

poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203/ R a d a G m in y Bartniczka

uchwala ,co nastepuje:

§ 1. W zalaczniku do uchwaly Nr III/12/02 Rady Gminy Grazawy z dnia
30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grazawy
(Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2003r.,Nrl8, poz. 356) wprowadza sie
nastepujace zmiany:
l) tytul zalacznika otrzymuje brzmienie:

"Statu Gminy Bartniczka";
2) uzyte w statucie w róznych przypadkach i liczbach wyrazy "Gmina

Grazawy" zastepuje sie uzytymi w odpowiednich przypadkach i
liczbach wyrazami "Gmina Bartniczka.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
" § 7. Przewodniczacy przedstawia porzadek obrad.

Z wnioskiem o uzupelnienie badz zmiane porzadku obrad moze
wystapic kazdy radny oraz Wójt.";

4) w § 10 skresla sie ust l;
5) w zalaczniku Nr 2 do statutu nazwy jednostek organizacyjnych:

a) " Gminna Biblioteka Publiczna w Grazawach" zastepuje SIe
nazwa" Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce,"

b) " Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Grazawach" zastepuje
sie nazwa " Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w
Bartniczce" .

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

'f § 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodn~acy Rady GminyNC:.JJ~
Leszek WaIczak
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u C H W A L A Nr 111/12/02

Rady Gminy w Gra z a w a c h
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w spraWIe uchwalenia Statutu Gminy Grazawy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym I Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z
2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984 i Nr 214,poz.18061
R a d a G m i n y w Grazawach

uchwala ,co nastepuje:

§ 1. Przyjac Statut Gminy Grazawy ,stanowiacy zalacznik do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly zleca sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XVII/88/96 Rady Gminy w Grazawach z dnia 25
czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grazawy
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1997r. Nr 21,poz. 165 Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z
2000r. Nr 57,poz.476 i 2002r. Nr 32,poz.594) .

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia
ogloszenia.

przeWOdZ~Gminy
Leszek Walczak
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Zalacznik Nr l do Uchwaly Nr III/12/02
Rady Gminy wGrazawach 30 grudnia 2002 roku

STATUT GMINY

GRAZA WY

Rozdzial I

Postanowienia ogólne

§ 1. Gmina wykonuje zadania za posrednictwem swoich organów:
l) Rady Gminy,
2) Wójta Gminy.

§ 2.1. Gmina dzieli sie na solectwa.

2. Solectwa tworzy sie w drodze uchwaly Rady Gminy po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami Gminy lub z ich inicjatywy
przy uwzglednieniu uwarunkowan historycznych i potrzeb spolecznosci
zamieszkujacej terytorium, dla którego tworzy sie jednostki pomocnicze.

3. Zakres dzialania solectwa, przekazania mu skladników mienia do
korzystania oraz rozporzadzenia dochodami z mienia komunalnego w
dyspozycji solectwa okresla Statut solectwa.
Statut ustala równiez organy solectwa i zakres czynnosci jakich moga one
dokonywac samodzielnie wzgledem przyslugujacego solectwu mienia.

4. W uchwale budzetowej Rada Gminy okresla wysokosc srodków
finansowych dla prowadzenia gospodarki finansowej solectw w ramach
budzetu Gminy.

5. Podzial i wydatkowanie srodków finansowych w dyspozycji solectw
nastepuje na podstawie uchwaly zebrania wiejskiego.

6. Dla rozliczenia dokonanych wydatków w ramach srodków
finansowych solectwa przedkladane sa rachunki wystawiane dla Urzedu
Gminy.

7. Polaczenie ,podzial, zniesienie solectwa moze nastapic w drodze
uchwaly Rady Gminy podjetej z inicjatywy 50 mieszkanców po konsultacji z
pozostalymi mieszkancami.

8. Wykaz solectw stanowi zalacznik nr l do Statutu.

~--------~-"!!!!!!!!I!!!!!''!'''''''!''''~~~J
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Rozdzial II

Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

§ 3.1. Rada Gminy zwana dalej Radajest organem stanowiacym i
kontrolnym w Gminie.

2. Rada sklada sie z 15 radnych, wybranych przez mieszkanców Gminy w
wyborach powszechnych przeprowadzonych zgodnie z ustawa ordynacja
wyborcza do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczacego i jednego
Wiceprzewodniczacego.

§ 4.1. O sesji Rady Gminy nalezy powiadomic pisemnie Radnych co
najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazujac miejsce, dzien i
godzine posiedzenia oraz proponowany porzadek obrad.

2. Do zawiadomienia dolacza sie projekty uchwal.

3. Zawiadomienie o sesji oraz posiedzeniach komisji podaje sie do
wiadomosci publicznej na trzy dni przed posiedzeniem w sposób zwyczajowo
przyj ety.

§ 5.1. Sesja Rady moze skladac sie z jednego lub kilku posiedzen.
Jednakze na wniosek Wójta badz Radnych, Rada moze postanowic o
przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.
Moze miec to miejsce w przypadku niemoznosci rozpatrzenia na jednym
posiedzeniu calosci spraw porzadku obrad lub jego rozszerzeniu, potrzeby
uzupelnienia materialów, duzej ilosci dyskutantów lub innych
nieprzewidzianych przeszkód uniemozliwiajacych Radzie wlasciwe
obradowanie, badz rozstrzygniecie spraw. Terminy dalszych posiedzen w
ramach jednej sesji ustala Przewodniczacy obrad i zawiadamia ustnie na
posiedzeniu.
Radnych nieobecnych powiadamia pisemnie.

2. W lokalu ,w którym odbywa sie sesja nalezy zapewnic miejsca dla
radnych, osób zaproszonych, a takze osobne miejsca dla publicznosci.

§ 6.1. Otwarcie sesji nastepuje po wypowiedzeniu przez
Przewodniczacego Rady Gminy formuly: " Otwieram sesje Rady Gminy
Grazawy" .

2. Po otwarciu sesji przewodniczacy Rady stwierdza na podstawie listy
obecnosci prawomocnosc obrad, w przypadku braku quorum zamyka obrady.
W protokóle odnotowuje sie przyczyny ,dla których sesja sie nie odbyla.
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§ 7.1. Przewodniczacy przedstawia projekt porzadku obrad, który podlega
przyjeciu przez glosowanie.

2. Z wnioskiem o uzupelnienie badz zmiane w projekcie porzadku, obrad
moze wystapic kazdy Radny oraz Wójt.

§ 8. W obradach uczestniczy Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy
oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania
wyjasnien. Poza tym w obradach moga brac udzial przedstawiciele instytucji
i urzedów, których dotycza sprawy stanowiace przedmiot obrad Rady.

§ 9.1. Sesje Rady sajawne. Wstep na sale obrad maja wszyscy
zainteresowani.

r~

2. Ograniczenie jawnosci obrad sesji moze nastapic tylko ze wzgledu na:
1) okreslona w przepisach ustaw ochrona wolnosci i praw innych osób

lub podmiotów gospodarczych,
2) ochrone porzadku publicznego, bezpieczenstwa lub waznego

interesu gospodarczego panstwa.

§ 10.1. Na pierwszym posiedzeniu sesji Rada ustala porzadek obrad oraz
przyjmuje protokól z poprzedniej sesji.

2. W porzadku obrad kazdej zwyczajnej sesji winno znajdowac sie
sprawozdanie z wykonania uchwal Rady i pracy Wójta.

3. Sprawozdanie z dzialalnosci Wójta sklada Wójt lub wyznaczona przez
niego osoba ,a sprawozdanie z pracy Komisji Przewodniczacy Komisji lub

/~ wyznaczony przez Komisje sprawozdawca.

§ 11.1. Porzadek dzienny sesji winien zawierac punkt "Interpelacje" w
sprawach zwiazanych lub wynikajacych z dzialalnosci Rady i "Wolne
wnioski" .

2. Kazdy Radny w tym punkcie porzadku dziennego ma prawo zwracac
sie z zadaniem udzielenia wyjasnien we wszystkich sprawach ,które dotycza
zakresu dzialania Rady. Odpowiedzi udzielaja:
Przewodniczacy Rady, Przewodniczacy poszczególnych Komisji badz inny
upowazniony przez Komisje Radny, Wójt albo wyznaczony pracownik.

"f 3. W przypadku niemoznosci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi,
wyjasnienie winno byc udzielone w terminie dwutygodniowym.
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§ 12.1. Przewodniczacy czuwa nad sprawnym przebiegiem i
zachowaniem porzadku obrad. W uzasadnionych przypadkach moze
dokonywac zmian w kolejnosci realizacji poszczególnych punktów porzadku
obrad.

2. Przewodniczacy udziela glosu wedlug kolejnosci zgloszen a, w
przypadku wniosku formalnego poza kolejnoscia. Poza kolejnoscia moze
równiez udzielic glosu dla repliki.

3. Przewodniczacy moze czynic uwagi dotyczace tematu, formy i czasu
trwania wystapien na sesji.

4. W przypadku stwierdzenia ,ze w wystapieniu swoim Radny wyraznie
odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony dla niego
czas, Przewodniczacy moze zwrócic Radnemu uwage: " do rzeczy", a po
dwukrotnym zwróceniu uwagi- odebrac mu glos.

5. Jezeli i tresc i sposób wystapienia albo zachowania Radnego w sposób
oczywisty zaklócaja porzadek obrad badz uchybiaja powadze sesji
Przewodniczacy przywoluje Radnego" do porzadku", a gdy przywolanie
" do porzadku" nie odnioslo skutku, moze odebrac glos. Fakt ten odnotowuje
sie w protokole sesji.

6. Postanowienia ust. 2,3 i 4 stosuje sie odpowiednio do osób spoza Rady
wystepujacych na sesji.

7. Przewodniczacy przyjmuje pisemne wystapienia Radnego nie
wygloszone na sesji do protokolu, informujac o tym Rade.

8. W ciagu calej sesji Przewodniczacy udziela glosu w sprawie zgloszenia
wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem moga byc w
szczególnosci sprawy:

1/ stwierdzenie quorum,
21 zdjecie okreslonego tematu z porzadku obrad,
31 odeslanie sprawy do Komisji,
41 zakonczenie dyskusji,
51 zamkniecie list mówców,
61 glosowanie bez dyskusji,
71 ograniczenie czasu wystapien dyskutantów,
81 przeliczenie glosów,
91 przerwanie, odroczenie, zamkniecie sesji badz posiedzenia.
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9. W dyskusji w sprawie formalnej moga byc tylko dwa wystapienia,
jedno "za" i jedno "przeciw". Nie dotyczy to wniosków w sprawie
zakonczenie dyskusji i zamkniecia listy mówców. Przewodniczacy podaje
wniosek formalny pod glosowanie. Rada Gminy decyduje w tych sprawach w
glosowaniu jawnym, zwykla wiekszoscia glosów.

§ 13. Przewodniczacy Rady podejmujac decyzje o przerwaniu sesji w
przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, zamyka sesje. Pakt
przerwania obrad oraz nazwiska Radnych, którzy z przyczyn
nieusprawiedliwionych opuscili obrady ,co spowodowalo ich przerwanie ze
wzgledu na brak quorum, odnotowuje sie w protokóle sesji.

§ 14. Przewodniczacy moze nakazac opuszczenie obrad przez osoby
r\ spoza Rady , które zachowaniem swoim zaklócaj a porzadek obrad badz...

naruszaJa powage sesJI.

§ 15.1. Po wyczerpaniu porzadku obrad, Przewodniczacy konczy sesje,
wypowiadajac formule: " Zamykam sesje Rady Gminy Grazawy". Czas od
otwarcia sesji do jej zakonczenia uznaje sie za czas trwania sesji.

2. Postanowienia ust.l dotycza równiez sesji, która objela wiecej niz
jedno posiedzenie.

§ 16.1. Warunki organizacyjne niezbedne dla prawidlowej pracy Rady
,sesji ,dotyczace zwlaszcza miejsca obrad, a takze porzadku po jej
zakonczeniu- zapewnia Wójt.

~

~

2. Do wszystkich osób pozostajacych w miejscu obrad po zakonczeniu
sesji maja zastosowanie ogólne przepisy porzadkowe dla tego miejsca.

§ 17.1. Z kazdej sesji sporzadza sie protokól ,który powinien zawierac:

1/ numer, date i miejsce posiedzenia oraz numery uchwal,
21 stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia,
31 nazwiska nieobecnych czlonków Rady w tym

usprawiedliwionych oraz nazwiska osób delegowanych na
posiedzenie z Urzedu Gminy,

41 stwierdzenie przyjecia protokolu z poprzedniego posiedzenia,
51 zatwierdzony porzadek obrad,

6/ przebieg obrad, streszczenie przemówien dyskusji oraz tekst
zgloszonych i podjetych uchwal,

71 czas trwania posiedzenia,
81 podpis Przewodniczacego i protokolanta.

2. Protokoly numeruje sie cyframi rzymskimi, a uchwaly arabskimi.

3. Protokolom i uchwalom nadaje sie kolejne numery w okresie kadencji.
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§ 18.1. Sesja Rady Gminy moze byc nagrywana przy pomocy
mechani cznych urzadzen odtwarzaj acych

2. Nagrywanie i obsluge tych urzadzen wykonuje pracownik urzedu
gminy sporzadzajacy protokól.

§ 19.1. Uchwaly Rady Gminy oraz wyciagi z protokolu dotyczace
interpelacji i wniosków winny byc przekazane do Wójta w terminie trzech
dni po odbyciu posiedzenia Rady.

2. Protokoly z obrad przechowuje sie w biurze Rady Gminy.

3. Kazdy obywatel ma prawo wgladu do dokumentów wynikajacych z
zadan publicznych protokolów z posiedzen Rady Gminy oraz komisji Rady
Gminy.

4. Korzystanie przez zainteresowanych z dokumentacji i protokolów z
posiedzen polega na:

1) na robieniu notatek,
2) kserokopii dokumentów.

5. Udostepnianie dokumentacji i protokolów odbywa sie na pisemny
wniosek zainteresowanego.

6. Protokoly z posiedzen Rady Gminy i komisji udostepnia pracownik
obslugi rady.

7. Pozostale dokumenty wynikajace z wykonywania zadan publicznych
udostepniaj a pracownicy urzedu.

8. Odmowa udostepnienia informacji wymaga wskazania przyczyny wraz
z podaniem odpowiedniego przepisu prawnego.

§ 20. Przy wykonywaniu swoich zadan Rada tworzy stale i dorazne
komisje.

§ 21.1. W Radzie funkcjonuja nastepujace komisje stale:

1. Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
2. Komisja Polityki Finansowej ,Gospodarki Przestrzennej i Spraw

Samorzadowych.
3. Komisja Oswiaty, Kultury, Spraw Socjalnych ,Przestrzegania Prawa i

Porzadku Publicznego.
4. Komisja Rewizyjna.

2. Rada ustala liczebnosc Komisji stalych.
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§ 22.1. Do zadan Komisji stalych nalezy:

l) ocena wykonywania przez Wójta i administracje gminna spraw
,dla których Komisja zostala powolana,

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji
przez Rade oraz spraw przedkladanych przez czlonków Komisji,

3) wystepowanie z inicjatywa uchwalodawcza oraz przygotowanie
projektów uchwal Rady,

4) kontrola wykonywania uchwal Rady- Komisje maja prawo do
uzyskania informacji od merytorycznych pracowników Urzedu,
Wójta oraz do korzystania z niezbednych materialów bedacych
w dyspozycji Urzedu,

5) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkanców
Gminy w sprawach dzialalnosci Rady oraz Urzedu,
przedsiebiorstw i innych instytucji gminnych w zakresie
kompetencji Komisji,

6) opiniowanie projektów uchwal Rady wnoszonych przez Wójta.

2. Komisje wydaja opinie w zakresie projektów uchwal, oswiadczen oraz
dokonuja oceny sprawozdan.

§ 23. Komisja Rewizyjna dziala w skladzie czteroosobowym. W celu
wykonania swoich zadan komisja Rewizyjna moze:

l) uczestniczyc w posiedzeniach pozostalych komisj i rady dla
wypelnienia zleconych zadan,

2) zadac od Wójta, sekretarza gminy ,skarbnika gminy i pracowników
informacji danych i materialów zródlowych niezbednych do
wykonywania zadan komisji.

§ 24. Tryb pracy komisji wynika z zakresu uprawnien powierzonych
komisji ustawa, a w zakresie zadan zleconych, przez Rade.

§ 25. Zakres dzialania Komisji doraznych okresla uchwala Rady o ich
powolaniu.

§ 26.1. Komisje Rady dzialaja w oparciu o plany pracy zatwierdzone
przez Przewodniczacego Rady, które moze zlecic dokonanie w nich
uzupelnienia.

2. Komisje zgodnie z planami odbywaja posiedzenia, na których
rozpatruja sprawy nalezace do ich wlasciwosci oraz podejmuja
rozstrzygniecia uchwalajac opinie i wnioski.

3. Przewodniczacy Rady moze w kazdym czasie polecic zwolanie
posiedzenie Komisji.
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§ 27.1. Przewodniczacego Komisji wybiera Rada sposród czlonków rady.
Zastepce Przewodniczacego Komisji wybiera Komisja ze swego grona.

2. Obsluge biurowa Komisji wykonuje pracownik Urzedu.

§ 28.1. Posiedzenia Komisji zwoluje i ustala porzadek dzienny
Przewodniczacy Rady na wniosek Przewodniczacego Komisji lub z wlasnej
inicjatywy. W razie niemoznosci sprawowania przez nich funkcji, ich
Zastepcy. Posiedzenia odbywaja sie w miare potrzeb nie rzadziej ,niz raz w
kwartale.

2. Komisje moga wylaniac podkomisje oraz odbywac wspólne
posiedzenia.

§ 29.1. Posiedzenia Komisji sa prawomocne, gdy uczestniczy w nim co
najmniej polowa ogólnego skladu Komisji.

2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczacy Komisji, a w razie jego
nieobecnosci zastepca. Uprawnienia zastepców Przewodniczacych Komisji
dotycza tylko wewnetrznego toku prac Komisji.

3. Szczególowe zasady dzialania, w tym zwlaszcza odbywania posiedzen,
obradowania oraz powolywania podkomisji i zespolów Komisje ustalaja we
wlasnym zakresie.

§ 30.1. Z posiedzenia Komisji sporzadza sie protokól ,który podpisuje
Przewodniczacy Komisji.
Protokól zostaje przedlozony do wgladu Radnym w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od odbycia posiedzenia.

2. Dokumentacja pracy Komisji obejmuje:

1) plan pracy,
2) protokoly z posiedzen,
3) wypracowane stanowisko w sprawach zleconych przez Rade i jej

organy,
4) opinie projektów uchwal.

§ 31. Corocznie i na zadanie Rady, Komisje przedkladaja na sesji
sprawozdania ze swej dzialalnosci.

§ 32. Postanowienia § 30 stosuje sie odpowiednio do doraznych Komisji
powolanych przez Rade.

§ 33. Uchwaly sa odrebnymi dokumentami, z wyjatkiem uchwal o
charakterze proceduralnym zwiazanych z porzadkiem obrad, które powinny
byc odnotowane w protokole sesji.
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§ 34.1. Z inicjatywa podjecia uchwaly Rady moga wystepowac Radni,
Komisje i Wójt Gminy.

2. Z wnioskiem o podjecie wykonania inicjatywy uchwalodawczej w
okreslonych sprawach moga wystepowac do Radnych: mieszkancy, partie
polityczne, organizacje spoleczne, zawodowe i spóldzielcze.
Wykonanie inicjatywy uchwalodawczej koordynuje Przewodniczacy Rady.

§ 35. Projekt sklada sie do Przewodniczacego Rady.

§ 36. Obrady rady nad projektem obejmuja uzasadnienie projektu przez
wnioskodawce, sprawozdanie Komisji, pytania Radnych, odpowiedzi
wnioskodawcy, dyskusje i glosowania.

§ 37. Rada moze przyjac projekt uchwaly bez poprawek lub z
poprawkami, odrzucic projekt, skierowac sprawe do rozpatrzenia przez
wlasciwaKomisje ,badz tez zwrócic sie o opinie do Wójta.

§ 38.1. Uchwala Rady powinna zawierac przede wszystkim:

1) date i tytul,
2) podstawe prawna,
3) okreslenia zadania i w miare mozliwosci srodków najego

realizacj e ,
4) termin wejscia w zycie uchwaly oraz ewentualny czas jej

obowiazywania.

2. Uchwaly opatruje sie: numerem sesji / numeracja rzymska/ numerem
uchwaly /numeracja arabska/ wg kolejnosci jej podjecia i wskazania roku
podjecia.

3. Uchwaly podpisuje Przewodniczacy obrad.

4. Oryginaly uchwal ewidencjonuje SIe
protokolami z sesji.

5. Kopie uchwal przechowuje sie w biurze Rady.

§ 39.1. Porzadek glosowania projektów uchwal na sesji Rady jest
nastepujacy:

1) glosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów przede
wszystkim tych ,których przyjecie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach,

2) glosowanie projektu uchwaly z autopoprawkami w calosci wraz
z przyjetymi poprawkami.
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2. Przewodniczacy obrad moze odroczyc glosowanie nad caloscia
projektu uchwaly na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjetych
poprawek nie zachodza sprzecznosci pomiedzy poszczególnymi przepisami.

§ 40.1. W glosowaniu jawnym Radni glosuja przez podniesienie reki. Za
oddane glosy uznaje sie te, które oddano: "za" "przeciw", oraz"
wstrzymujacych sie".

2. W glosowaniu tajnym radni glosuja kartkami opatrzonymi pieczatka
podluzna Rady Gminy. Tresc karty do glosowania oraz sposób glosowania
okresla Rada przed przeprowadzeniem glosowania.

§ 41. Zwykla wiekszosc glosów jest to wiecej glosów "za" od glosów. "
"przeCIW .

§ 42.1. Glosowanie jawne przeprowadza Przewodniczacy przy pomocy
Wiceprzewodniczacego.

2. Glosowanie tajne przeprowadza powolana na sesji sposród Radnych
Komisja Skrutacyjna.

3. Protokól Komisji Skrutacyjnej odczytuje Przewodniczacy Komisji i
przekazuje do Przewodniczacego obrad wraz z kartkami do glosowania.
Karty do glosowania przechowuje sie VI zaklejonej kopercie i dolacza sie do
protokolu z sesji.

Rozdzial III

Organy Wykonawcze i zarzadzajace gminy

§ 43. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.

§ 44. Do zadan Wójta oprócz upowaznien wynikajacych z przepisów
nalezy:

1) wydawanie zarzadzen w sprawach zwyklego zarzadu majatkiem ,a
zwlaszcza:

a) zaciaganie zobówiazan w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartosci nie przekraczajacej sumy ustalonej
corocznie przez Rade,

b) zaciaganie pozyczek krótkoterminowych do lacznej
wysokosci nie przekraczajacej wielkosci ustalonej przez
Rade na dany rok budzetowy.

2) zaciagania zobowiazan do wysokosci ustalonej przez Rade,
3) decydowanie o wszczeciu i rezygnacji ze sporu sadowego oraz

ustalanie warunków ugody.
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§ 45.1. Wójt ze swojej dzialalnosci w okresach miedzy sesjami sklada
Radzie sprawozdanie.

2. Wójt przedklada Przewodniczacemu Rady propozycje tematyki obrad
sesJI.

3. Wójt wspóldziala z Komisjami Rady w sprawach zwiazanych z
merytorycznym przygotowaniem sesji.

4. Wójt opracowuje materialy na sesje Rady uwzgledniajac opinie i
wnioski Komisji.

§ 46. Do zadan Wójta nalezy w szczególnosci:

1) kierowanie biezacymi sprawami gminy,
2) reprezentowanie gminy w organizacjach publiczno-prawnych ,w

spólkach, w stowarzyszeniach gmin o ile Rada nie postanowi
inaczej ,reprezentowanie gminy podczas uroczystosci panstwowych
lokalnych,

3) informowanie Radnych na sesji o wykonaniu uchwal.

§ 47. Wobec Wójta czynnosci z wyjatkiem wynagradzania w sprawach z
zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczacy Rady Gminy.

§ 48. Wójt wykonuje nastepujace uprawnienia wobec pracowników
samorzadowych:

1) dokonuje mianowania pracowników samorzadowych zajmujacych
kierownicze stanowiska oraz zawiera umowy o prace z
pozostalymi pracownikami,

2) wykonuje uprawnienia wynikajace z art.7 ustawy o pracownikach
samorzadowych,

3) rozpatruje odwolania od nalozonych na pracowników kar
porzadkowych w postaci upomnienia.

§ 49. Wójt zawiera umowe o prace z pracownikami oraz umowe na
podstawie powolania z zastepca wójta ,sekretarzem gminy ,skarbnikiem
gminy i kierownikiem USC oraz ustala skladniki wynagrodzenia i ich
wysokosc.

§ 50.1. Sekretarz Gminy prowadzi sprawy gminy w zakresie ustalonym
przez Wójta.

2. Sekretarz kieruje Urzedem Gminy w zakresie mu powierzonym przez
Wójta oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzedu.

3. Sekretarz Gminy zastepuje Wójta w przypadku jego nieobecnosci.
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Rozdzial IV
Postanowienia koncowe

§ 51.1. Jednostki organizacyjne pozostajace w strukturze organizacyjnej
Gminy stanowia czesc majatku Gminy wyodrebniona funkcjonalnie i sluzaca
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorzadowej. Tworzenie, likwidacja i
reorganizacja tych jednostek oraz wyposazenie ich w majatek nastepuje na
podstawie uchwaly Rady.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 dzialaja
jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa do zarzadzania mieniem tych
jednostek, udzielonego im przez Wójta.

3. Rada uchwala statuty jednostek organizacyjnych wskazanych w ust.1.

4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera zalacznik Nr 2 do
Statutu.

§ 52. Rada Gminy przyznaje szczególnie zasluzonym dla gminy tytul
"Zasluzony dla Gminy Grazawy". Kryteria przyznawania tytulu okresla
Rada w drodze uchwaly.

§ 53. W sprawach nie uregulowanych w Statucie maja zastosowanie
ogólnie obowiazujace przepisy prawa.



Zalacznik Nr l
do Statutu Gminy Grazwy

Wykaz
Solectw Gminy Grazawy

W Gminie Grazawy wyodrebniono 13 nastepujacych solectw:

~

1. Barniczka

2. Grazawy
3. Gutowo

4. Igliczyzna
5. Jastrzebie
6. Komorowo

7. Koziary

8. Laszewo
9. Radoszki

10. Samin

11. Nowe Swierczyny
12. Stare Swierczyny
13. Swierczynki

Zalacznik Nr 2
do Statutu Gminy Grazawy
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Do jednostek pozostajacych w strukturze organizacyjnej gminy naleza:

1. Gminna Biblioteka Publiczna wGrazawach,
2. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Jastrzebiu,
3. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Radoszkach

4. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej wGrazawach,
5. Szkola Podstawowa Filia w Laszenie,
6. Szkola Podstawowa w Radoszkach
7. Szkola Podstawowa w Nowych Swierczynach,
8. Publiczne Gimnazjum w Jastrzebiu.


