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UCHWAŁA NR VI/32/2003
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA 28 KWIETNIA 2003R.


w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miasta i Gminy Kosów Lacki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Tracą moc uchwały :
	Uchwała Nr XIII/100/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 222),
	Uchwała Nr XXVIII/171/2001 z dnia 29 sierpnia 2001r. w sparwie zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 190, poz. 3205)


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.




Przewodniczący Rady miasta i Gminy
/-/ Stanisław Kuziak










 STATUT MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Miasta i Gminy określa:
	ustrój Gminy Kosów Lacki,
	organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, Komisji Rady i Burmistrza,

zasady dostępu i korzystania z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza,
zasady tworzenia, znoszenia, łączenia i podziału jednostek pomocniczych Gminy.
§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

	Gminie - należy rozumieć miasto i gminę Kosów Lacki,

Radzie - należy  przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki,
Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, 
Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki,
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki,
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki,
	Statucie - należy przez to rozumieć statut miasta i gminy Kosów Lacki.  



Rozdział II

Podstawowe informacje o Gminie

§ 3

     Gmina Kosów Lacki jest z mocy prawa wspólnotą samorządową mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium. 
§ 4

1. Obszar Gminy wynosi 200,17 km2 .
2. W skład Gminy wchodzą następujące miejscowości: Albinów, Bojary,Nowy Buczyn, Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Dębe, Dybów, Guty, Grzymały, Henrysin, Jakubiki, Kosów Ruski, Kosów Hulidów, Kutyski, Krupy, Łomna, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Nowa Wieś, Rytele Święckie, Sągole, Telaki, Tosie, Trzciniec Mały, Trzciniec Duży, Wyszomierz, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik, Żochy oraz miasto Kosów Lacki.
3. Granice terytorialne Gminy przedstawia mapa w skali 1 : 100 000, stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.



§ 5

1. Siedzibą władz Gminy jest miasto Kosów Lacki.
2. Herbem Miasta i Gminy jest biały cielec, umieszczony w czerwonym polu tarczy (załącznik Nr 2).

§ 6

1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej. 
2. Zadania własne Gminy określa ustawa  o samorządzie gminnym.

§ 7

1. W celu wykonywania zadań, Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. 
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik Nr 3. 

Rozdział III

Władze Gminy 

   I. Przepisy wspólne

§ 8

     Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 9
  
1. W referendum gminnym mieszkańcy Gminy wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej wspólnoty samorządowej, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów Gminy lub w sprawie odwołania Rady bądź Burmistrza. 
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa.

§ 10

1. Organami Gminy są:
1) Rada Miasta i Gminy.
2) Burmistrz Miasta i Gminy.
2. Zasady i tryb wyborów organów Gminy określają odrębne ustawy.


II. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 11

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Rada składa się z 15 radnych.


§ 12

     Do wyłącznej właściwości Rady należy:
	uchwalanie Statutu Gminy,

ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta i Gminy, który jest Głównym Księgowym budżetu oraz Sekretarza Miasta i Gminy - na wniosek Burmistrza,
	powoływanie i odwoływanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy,

uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,
	uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

uchwalanie programów gospodarczych,
	ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
	podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
     a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,  
     b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
     c) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek, 
     d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
     e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez Radę,     
     f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
     g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza, 
     h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek, 
     i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,
	 określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać  zobowiązania,

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu:
	administracji rządowej- na podstawie porozumień z organami tej administracji,

właściwości powiatu i województwa - na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
13) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazwy ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,


15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
16) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
17) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
18) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 13

     Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
§ 14
     Organami Rady są:
1)  Przewodniczący Rady
2)  Wiceprzewodniczący Rady
3)  Komisja Rewizyjna
4)  Komisje stałe

§ 15

     Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 16

     Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
     1) przygotowanie i zwołanie sesji Rady
     2) ustalanie porządku obrad sesji Rady
     3) przewodniczenie obradom sesji i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem
     4) organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy komisjami Rady oraz zlecanie im do rozpatrzenia określonych spraw
     5) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
     6) podpisywanie uchwał i protokołów obrad Rady
     7) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez  radnych ich mandatu
     8) reprezentowanie Rady na zewnątrz.





§ 18     

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz w razie powstania wakatu na tym stanowisku, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący może powierzać wykonywanie określonych zadań należących do jego kompetencji Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 19

1. W celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić radni pełniący funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje do Rady w sprawie udzielenia lub nie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje zlecone przez Radę zadania w zakresie kontroli. Nie narusza to uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę.
 
§ 20

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
     1) Komisja Ekonomiczno - Rolna
     2) Komisja Spraw Społecznych
2. Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

§ 21

1. Rada ustala składy osobowe Komisji Rewizyjnej, pozostałych komisji stałych oraz komisji doraźnych.
2. Rada może określić maksymalną liczbę członków komisji, o których mowa w ust. 1. 
3. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych oraz przewodniczącym jednej stałej komisji.

§ 22

     Pracą komisji kierują przewodniczący, powoływani i odwoływani przez Radę.

§ 23     

     Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plany pracy do zatwierdzenia oraz sprawozdania z działalności. 

III. Radni

§ 24

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich   organizacjami, przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.


2.   Realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, służą w szczególności:
     1) organizowanie spotkań z wyborcami,
     2) informowanie mieszkańców o stanie Gminy i swojej działalności w Radzie, 
     3) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
     4) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców Gminy,
     5) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych Gminy.

§ 25

    Radni zobowiązani są brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

§ 26

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od odbycia sesji lub posiedzenia Komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub Komisji. O planowanych nieobecnościach radny powinien poinformować odpowiednio przewodniczących Rady lub Komisji z wyprzedzeniem.
 
§ 27 

     W związku z wykonywaniem mandatu radny ma prawo w szczególności:
	zgłaszać wnioski, interpelacje i zapytania, 

wyrażać swoje stanowisko w sprawach rozpatrywanych na sesjach Rady, posiedzeniach Komisji, 
być wybranym przynajmniej do jednej stałej Komisji Rady oraz innych instytucji samorządowych, 
uczestniczyć w podejmowaniu inicjatyw uchwałodawczych Rady,
żądać od Burmistrza i Urzędu pomocy w sprawach wynikających z obowiązków radnego, a w szczególności uzyskiwać niezbędne informacje i wyjaśnienia.

§ 28

1. Interpelacje i zapytania wnoszone przez radnych kieruje się do Burmistrza.
2. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym charakterze, mającym znaczenie dla większej grupy mieszkańców Gminy.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, oraz wynikające stąd pytania.
4. Radni mogą składać interpelacje na sesji Rady lub między sesjami.
5. W okresie między sesjami interpelacje składane są na piśmie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
6. Odpowiedź na interpelację udzielana jest ustnie na sesji lub pisemnie w ciągu 21 dni od jej złożenia.
7. Odpowiedzi na interpelację udzielają Burmistrz lub z jego upoważnienia, Zastępca Burmistrza bądź inna osoba wyznaczona przez Burmistrza.
8. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę udzielenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad sesji. W takim przypadku nie ma zastosowania termin określony w ust. 6.

§ 29      

1. Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, dotyczących bieżących problemów, w celu uzyskania informacji o bieżącym stanie faktycznym.
2. Do zapytań stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 4 - 8.

§ 30  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie, którego tekst określa ustawa o samorządzie gminnym.
2. Z chwilą złożenia ślubowania radny nabywa uprawnienia związane z wykonywaniem mandatu. 
3. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przez prowadzącego obrad  roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo: " ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: " Tak mi dopomóż Bóg".

 § 31  

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 
2. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Z upływem kadencji kluby ulegają rozwiązaniu.
3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej         4 radnych. 
4. Utworzenie klubu powinno zostać zgłoszone niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.    W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, listę członków potwierdzoną podpisami oraz imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
5. W przypadku zmian składu osobowego klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 32

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 
2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

§ 33  

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem. 

IV. Tryb pracy Rady. 

§ 34

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 
3. Sesjami zwyczajnymi są również sesje nie przewidziane w planie pracy Rady, ale zwoływane w zwykłym trybie. 

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym.

§ 35 

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
2. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować w szczególności:
     1) złożenie ślubowania przez radnych,
     2) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
     3) poinformowanie Rady o stanie budżetu Gminy oraz o innych ważnych sprawach dla Gminy.

§ 36

1. Na sesjach Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować postanowienia proceduralne, a także   zajmować  stanowisko w określonej sprawie.

§ 37

     Rada uchwala swój plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny,             w którym określa liczbę sesji i podstawowe tematy obrad.

§ 38

1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
     1) ustalenie czasu i miejsca obrad,
     2) ustalenie porządku obrad,
     3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad, w tym projektów uchwał.
3. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem obrad - wysyłając zawiadomienie zawierające informacje o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji oraz porządku obrad.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, załącza się projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji. 
5. W razie niedotrzymania terminu określonego w ust. 3, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed terminem obrad poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy i tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych Gminy.
§ 39

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach uczestniczą: Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik.
3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

§ 40

1.   Sesje Rady są jawne.
2. Wyłączenie jawności jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 41

     Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje specjalnie wyznaczone dla niej miejsca.
§ 42

     Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Burmistrza lub radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia całości spraw porządku obrad, potrzebę dodatkowych materiałów, dużą liczbę dyskutantów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie bądź rozstrzyganie spraw.

§ 43   

1. Rada może rozpocząć obrady przy obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że przepis szczególny ustawy stanowi inaczej.
2. Przewodniczący nie jest zobowiązany do przerwania obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu posiedzenia spadnie poniżej połowy składu Rady, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 44 

1. Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach przekazać prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.

§ 45 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "otwieram ....sesję Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w razie braku quorum, zamyka obrady wyznaczając w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym i Burmistrzem, nowy termin sesji.

§ 46

1. Po stwierdzeniu prawomocności Przewodniczący przedstawia Radzie porządek obrad a następnie zapytuje, czy są wnioski w sprawie zmiany przedstawionego porządku. 
2. Każdy radny, Przewodniczący Rady oraz Burmistrz może wystąpić z wnioskiem o zmianę porządku obrad.

3. Każdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega odrębnemu głosowaniu.
4. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
§ 47

     Porządek obrad obejmuje w szczególności:
	przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji,

sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
	interpelacje i zapytania radnych,

     5)  odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

§ 48

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 47 pkt 2, składa Burmistrz lub z jego upoważnienia, Zastępca Burmistrza.
2. Sprawozdanie Komisji Rady składają przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje.  
§  49

1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach Rada może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad w trybie określonym w § 46 ust.4.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a może także w uzasadnionych przypadkach udzielać głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący może postanowić o przyjęciu pisemnego wystąpienia radnego (nie wygłoszonego na sesji) do protokołu sesji, informując o powyższym Radę.
4. Podczas całej sesji przewodniczący obrad może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być w szczególności: 
     1) stwierdzenie quorum,
     2) zmianę porządku obrad,
     3) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały, 
     4) zamknięcie listy mówców, 
     5) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
     6) ponowne przeliczenie głosów,
     7) odesłanie projektu uchwały do właściwej Komisji.
5. Przewodniczący podaje wniosek, o którym mowa w ust. 4, pod głosowanie. 

§ 50 

1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 
2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpienia na sesji.
3. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony dla niego czas, przewodniczący obrad może przywołać radnego "do rzeczy".
4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia, albo zachowania radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji - przewodniczący obrad przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku - może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
5. Postanowienia wymienione w ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, obecnych na sesji.
§ 51

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spośród publiczności.
2. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.
§ 52

1.	Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność-przygotowania poprawek w  rozpatrywanym dokumencie.
2.	Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Do momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie głosowania. 

§ 53

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy  sesję wypowiadając formułę: ”zamykam ............sesję Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim”.

§ 54

Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji dotyczące miejsca obrad, bezpieczeństwa radnych i innych uczestników, zapewnia Burmistrz.

§ 55

1.	Z przebiegu sesji sporządza się protokół.
2.	Protokół sporządza pracownik Urzędu wyznaczony do obsługi Rady.
3.	Protokół powinien zawierać w szczególności:
1)	numer, datę i miejsce obrad,
2)	stwierdzenie prawomocności obrad,
3)	imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn ich nieobecności,
4)	ustalony porządek obrad,
5)	stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji,
6)	przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji, zgłoszonych pytań i interpelacji  oraz udzielonych odpowiedzi a także zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
7)	wykaz podjętych uchwał,
8)	przebieg głosowania, z wyszczególnieniem liczby głosów “za”, “przeciw”, “wstrzymujących się” i nieważnych,
9)	podpisy przewodniczącego obrad i protokolanta.
4.	Przebieg sesji nagrywany jest na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się  do czasu przyjęcia protokołu z tej sesji przez Radę.

§ 56

1.	Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu nie później niż na najbliższej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady  po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2.	Jeżeli wniosek radnego nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady.
3.	Rada może dokonać przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust.2
§ 57

      Protokoły obrad wraz z listami obecności radnych i zaproszonych na sesję osób oraz przyjęte przez Radę uchwały przechowuje się w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 58

     Burmistrz w ciągu 7 dni, a w sytuacjach pilnych, niezwłocznie przekazuje  zainteresowanym jednostkom organizacyjnym wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał.


§ 59

1.   Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w drodze uchwał.
2.   Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.
3.	Postanowienia proceduralne oraz stanowiska, o których mowa w § 36 ust.2 odnotowuje się w protokóle  sesji.
§ 60

1.	Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić: Przewodniczący Rady, Komisje Rady, co najmniej 3 radnych oraz Burmistrz.
2.	W przygotowaniu projektów  uchwał Rady zapewnia pomoc prawną, merytoryczną i organizacyjną Burmistrz.
3.	Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
1)	tytuł uchwały,
2)	podstawę prawną,
3)	postanowienia merytoryczne,
4)	w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania uchwały,
5)	określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6)	ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.

§ 61

  Uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.

§ 62

Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.

§ 63

1.	Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2.	Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.                      
§ 64

W głosowaniu  udział biorą wyłącznie radni. 

§ 65

1.	W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2.	Przed przystąpieniem do głosowania Rada ustala zasady i sposób głosowania.
3.	Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji Rady  spośród radnych –Komisja Skrutacyjna. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji.
4.	Kart do głosowania nie może  być więcej, niż radnych obecnych na sesji.
5.	Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie  po ich ustaleniu.
6.	Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.
§ 66
1.	Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje  wniosek, który uzyskał liczbę głosów “za”, przewyższającą o co najmniej jeden-liczbę głosów “przeciw”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się ,nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2.	Jeżeli  celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę  głosów za kandydatem lub wnioskiem, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno na każdą alternatywę.
3.	Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów-to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
4.	Bezwzględna większość głosów ustawowego  składu Rady oznacza  liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem połowie tej najbliższą.
§ 67

1.	Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje  i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2.	W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który wniosek jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3.	Jeżeli oprócz wniosku o podjecie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu uchwały, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad tym wnioskiem.
4.	Głosowania nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie decyduje o innych poprawkach.
5.	W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
6.	W przypadku zgłaszania do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w ust.2
7.	Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

§ 68

Przewodniczący może odroczyć głosowanie nad przyjęciem uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu uchwały i czy są one zgodnie z innymi przepisami prawa.
§ 69

1.	W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się na kandydowanie.
2.	Przepis ust.1 nie ma zastosowania, jeżeli nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
3.	Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów a następnie zarządza wybory.

§ 70

1.	Komisje działają w ramach posiedzeń, odbywanych zgodnie z  planami  pracy i w miarę potrzeb.
2.	Komisje na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków wybierają Zastępców Przewodniczących Komisji.
3.	Komisje  mogą odbywać posiedzenia wspólne, zwłaszcza gdy zachodzi taka potrzeba ze względu na zakres  i złożoność rozpatrywanych  zagadnień ,a także posiedzenia z udziałem przedstawicieli ( kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy i innych zaproszonych osób.
§ 71

1.	Komisje rozpatrują  na posiedzeniach sprawy przypisane do ich właściwości, podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwalanych opinii i wniosków.
2.	Rada  może  w każdym czasie zlecić  zwołanie posiedzenia Komisji i rozpatrzenie przez nią  określonych spraw.
3.	O posiedzeniu komisji powiadamia  się radnych najpóźniej na 3 dni  przed ustalonym terminem posiedzenia- wysyłając zawiadomienia zawierające informacje o terminie i miejscu posiedzenia, proponowanym porządku posiedzenia wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem posiedzenia Komisji.




§ 72

1.	Posiedzenie Komisji zwołuje i ustala projekt porządku dziennego Przewodniczący właściwej Komisji. Przewodniczący Komisji na wniosek Rady lub Przewodniczącego Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Komisji w terminie 7 dni  do daty złożenia wniosku.
2.	Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy  w nim co najmniej ½ składu Komisji.
3.	Posiedzeniom  przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności-Zastępca.
4.	Opinie i wnioski  Komisji uchwalone są zwykłą większością głosów , a w przypadku równej liczby  głosów-rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
5.	W głosowaniu ,przy uchwalaniu opinii i wniosków Komisji, biorą udział tylko członkowie właściwej Komisji.
6.	Głosowanie ,o którym mowa w ust.5 przeprowadzane jest w sposób jawny, chyba że komisja postanowi o tajności głosowania w określonej sprawie.

§ 73

1.	Z posiedzeń Komisji sporządza się protokóły, które są podpisywane przez Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
2.	Protokół z posiedzenia Komisji winien zawierać:
1)	numer, datę i miejsce posiedzenia,
2)	stwierdzenie  prawomocności posiedzenia z podaniem liczby osób stanowiących skład Komisji,
3)	nazwiska i imiona nieobecnych członków komisji na posiedzeniu (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
4)	nazwiska i imiona   obecnych osób delegowanych na posiedzenie z Urzędu bądź innych jednostek organizacyjnych Gminy, a także Burmistrza – jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Komisji,
5)	treść przyjętego porządku  dziennego posiedzenia,
6)	stwierdzenie  przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
7)	przebieg posiedzenia-zwięzłe streszczenie wystąpień i dyskusji,
8)	treść uchwalonych opinii i wniosków
3.	Protokóły z posiedzeń Komisji Rady wraz z listami obecności członków Komisji i innych osób uczestniczących w poszczególnych posiedzeniach,  są przechowywane w Urzędzie.          

§ 74

Komisja Rewizyjna zwana dalej “komisją” jest organem Rady, powołanym do przeprowadzenia kontroli działalności  Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

§  75

1.   Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny   działalności  Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
2.   Na polecenie Rady Komisja bada i ocenia materiały z kontroli działalności Burmistrza    i  jednostek organizacyjnych   Gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

§ 76

1.	Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
2.	W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

§ 77

1.	W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2.	W razie przyjęcia funkcji ,o których mowa w ust.1 członek Komisji zostaje odwołany ,a do czasu odwołania zostaje zawieszony w pracach Komisji przez Przewodniczącego Rady. 
3.	Praca Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
4.	Przewodniczący Komisji powoływany i odwoływany jest przez Radę, natomiast Zastępcę Przewodniczącego Komisja wybiera ze swego grona
  
§  78

W miarę możliwości Rada powinna unikać powoływania do składu Komisji radnych zatrudnionych  w ramach stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.

§ 79 

1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.
3.  O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada .
4. Wyłączony członek Komisji może odwoływać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 80 

Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania zasad działalności Komisji oraz
aktywnego uczestniczenia w jej pracach. 
§ 81
 
1.	Komisja kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:
	legalności,

gospodarności,
rzetelności,
celowości.        
2.	Komisja kontrolując działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 82

Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)	kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)	problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności
3)	sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania podmiotu.

§ 83

1.	Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę.
2.	Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej zatwierdzonym planem pracy Komisji.

§ 84  

1.	Kontroli Komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.  
2.	W uzasadnionych przypadkach Rada może wydać zakaz rozpoczęcia  kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję. Powyższe dotyczy także wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.
3.	Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i podmiotu kontroli.
4.	Postanowienia Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5.	Komisja jest obowiązana  do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 85 

1.	Kontroli   dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne  składające się co najmniej z dwóch  członków  Komisji.
2.	Komisja wyznacza  kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących
3.	Przewodniczący Komisji zawiadamia na piśmie Burmistrza ( kierownika  jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.
4.	Członkowie  zespołu kontrolującego działają na podstawie  pisemnego upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącego Komisji.
5.	Upoważnienie dla Przewodniczącego Komisji wystawia Przewodniczący Rady.
6.	W upoważnieniu winny  być wyszczególnione :
	termin,

przedmiot,
zakres przeprowadzonej kontroli.
7.	Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia ,o których mowa w ust.4 i 5.   
 
§  86 

1.   W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,  lub wykroczenia kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o  tym kierownika kontrolowanej  jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające   zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy  osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego  Rady. 

§ 87  

  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki     niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2.  Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3.	Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których , mowa  w ust.1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4.	Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust.3.
§ 88 

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości  w  dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§  89

1.	Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący  sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie  zespołu kontrolowanego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2.	W protokóle ujmuje się:
	datę sporządzenia protokółu,

podstawę prawną,
	imiona i nazwiska osób kontrolujących, 

nazwę jednostki kontrolowanej i jej kierownika,
	czas trwania i zakres kontroli,


	fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, przyczyny ich powstawania, osoby odpowiedzialne, również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy,

ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej, 
wykaz załączników.

3.	Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z którego jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi kierownik jednostki nadrzędnej, trzeci Przewodniczący Rady, czwarty pozostaje w aktach spraw Komisji.




§ 90  

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, Komisja może kierować do jednostek skontrolowanych i organów nadrzędnych wystąpienia pokontrolne, zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualnego wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości. Przepis § 89 ust.3 stosuje się odpowiednio. 

§ 91 

1.  Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć  na ręce Przewodniczącego Rady    uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2.  Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się  w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokółu pokontrolnego do podpisania.
                  
§ 92

1.	Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.
2.	W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych. Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem zobowiązania osoby zarządzającej mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy.  
§  93

Komisja może występować do organów   Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.
§ 94

1.	Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2.	Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w pkt 1, na ręce Przewodniczącego Rady bezzwłocznie po odbytym posiedzeniu Komisji.
3.  Wniosek, o którym mowa w pkt.1, Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania   Regionalnej Izbie Obrachunkowej bezzwłocznie po jego otrzymaniu.

§ 95

Komisja wykonuje inne zadania opiniodawcze w zakresie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.
§ 96

W sprawach nie uregulowanych mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące Komisji Rady zawarte w §§ 70-73.

 



Rozdział  IV
 Tryb pracy Burmistrza
§ 97

1.	Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
2.	Burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym.
3.	Zasady i tryb wyboru Burmistrza oraz wygaśnięcia jego mandatu określa odrębna ustawa.
§ 98

1.	Burmistrz wykonuje uchwały Rady oraz zadania Gminy określone przepisami prawa.
2.	Burmistrz  kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje  ja  na zewnątrz.
3.	Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1)	przygotowywanie projektów uchwał Rady
2)	określenie sposobu wykonywania uchwał
3)	gospodarowanie mieniem komunalnym
4)	wykonywanie budżetu Gminy
5)	zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 99

1.	Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
2.	Komisje Rady mogą wnosić o przybycie Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 100

1.	Burmistrz wykonuje  zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.
2.	Organizację i zasady działania Urzędu Miasta i Gminy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 101

1.	Podstawową formą aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza są zarządzenia.
2.	Burmistrz może również wydawać  decyzje wewnętrzne dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Urzędu.
§ 102

1.	Zarządzenia Burmistrza  ewidencjonuje się w rejestrze.
2.	Odpisy zarządzeń doręcza się kierownikom jednostek organizacyjnych lub pracownikom Urzędu, którym powierzono wykonywanie zarządzeń.

§ 103

1.	W sprawach nie cierpiących zwłoki Burmistrz może wydać przepisy porządkowe w drodze zarządzenia ,które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.
2.	Zarządzenie, o którym mowa w ust.1, traci moc  w razie jego nie  zatwierdzenia  na najbliższej sesji Rady.



§ 104

1.	Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.
2.	Burmistrz określa szczegółowy zakres zadań Zastępcy.
3.	Do obowiązków Zastępcy Burmistrza należy podejmowanie czynności określonych w §  98  na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza.

       § 105

1.	Burmistrz wydaje  decyzje  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2.	Burmistrz  może upoważnić Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Urzędu Miasta  i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza.

§ 106

Burmistrz składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od poprzedniej sesji.
Rozdział V

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza 

§ 107

1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
     1) protokoły z sesji,
     2) protokoły z posiedzeń Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej
     3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza
     4) inne dokumenty ogólnie dostępne wynikające z wykonywania zadań publicznych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 108

1. Każdy ma prawo do sporządzania odpisów i notatek z dokumentów, o których mowa w § 107 ust.1.
2. Ograniczenia w zakresie dostępności dokumentów mogą wynikać z przepisów ustaw, w szczególności ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy zajmującej się obsługą Rady natomiast inne dokumenty mogą być udostępniane w miejscu, gdzie się znajdują.
4. Dokumenty udostępniane są wyłącznie w obecności pracownika Urzędu Miasta i Gminy.
5. Osoba korzystająca z dokumentów nie może dokonywać w nich żadnych poprawek, skreśleń i uwag.
6. Dokumenty udostępniane są także w sieci informatycznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.



 § 109

     Uchwały Rady Miasta i Gminy zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta           i Gminy na okres do następnej sesji Rady. 



§ 110

     W zakresie nie uregulowanym w niniejszym rozdziale mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział VI
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 111

1.	Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla.
2.	Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych oraz ustalanie ich nazw i granic następuje w drodze uchwały Rady podjętej:
	z inicjatywy Rady lub Burmistrza po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w formie zebrań, w których uczestniczy co najmniej 1/10 stałych mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze albo w formie przyjmowania uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego na okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy oraz podanego do wiadomości przez ogłoszenia.

z inicjatywy mieszkańców na pisemny wniosek co najmniej 1/5 stałych mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze. 
3.	Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze  uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze, komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne.
4.	Wykaz jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 112

     Podejmując uchwałę  o utworzeniu jednostki pomocniczej, Rada jednocześnie ustala jej granice oraz nadaje statut, który określa organizację i zakres działania.

§ 113

Przewodniczący organów jednostek pomocniczych mogą uczestniczyć w  sesjach Rady, bez prawa głosowania.
Przewodniczących organów jednostek pomocniczych zawiadamia się o terminie sesji Rady w trybie określonym w § 38 ust.3.
Za udział w  obradach  Rady przewodniczącym organów jednostek pomocniczych przysługują diety na zasadach określonych przez Radę. 

§ 114

1.	Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2.	Rada w drodze uchwały zarządza przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych.





Rozdział VII
Postanowienie końcowe

§ 115

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.






