
O G Ł O S Z E N I E  
 

Konsultacje społeczne w sprawie statutu 

Gminy Czernichów 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 158/2014 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 

października 2014 r. ogłaszam konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców 

dotyczącej projektu statutu Gminy Czernichów. Konsultacje zostaną przeprowadzone w 

dniach od 21 października 2014 r. do 4 listopada 2014 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski 

mieszkańców należy zgłaszać na formularzu do Biura Rady Gminy w Czernichowie lub 

zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: rada_gminy@czernichow.com.pl 

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 października 2014 r. do 4 listopada 

2014 r poprzez : 

 udostępnienie mieszkańcom treści projektu statut w Urzędzie Gminy w Czernichowie, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy,  

 pisemne zgłaszanie na formularzu uwag, opinii i wniosków mieszkańców do Biura 

Rady Gminy w Czernichowie, zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: 

rada_gminy@czernichow.com.pl  

Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji i nie później niż 14 dni po ich zakończeniu  

wszystkie opinie, uwagi i wnioski mieszkańców przekazuje się Komisji Statutowej Rady 

Gminy Czernichów. 

Komisja Statutowa Rady Czernichów dokona analizy wyników konsultacji, a następnie 

opracuje i przedłoży Radzie Gminy projekt uchwały w sprawach statutu Gminy Czernichów 

wraz z informacją o wnioskach, uwagach i opiniach uwzględnionych i nieuwzględnionych w 

projekcie. 

  

 

Wójt Gminy Czernichów 

Adam Kos 

 

mailto:rada_gminy@czernichow.com.pl
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FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  DOTYCZĄCY PROJEKTU 

STATUTU GMINY CZERNICHÓW
 

  

Przedmiot konsultacji 

………………………………………………………….……………………………………… 

  

Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..……………………………………… 

 

Proponowane brzmienie paragrafu/punktu, pozycji: 

…………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………………… 

 

Uzasadnienie zmiany: 

……………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………… 

 

Podmiot zgłaszający uwagi: 

…………………………………………………………….……………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



- projekt - 

 

STATUT GMINY CZERNICHÓW 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Gmina Czernichów, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

 (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

Statut określa: 

1. Ustrój Gminy Czernichów, 

2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału 

przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy Czernichów, 

3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Czernichów oraz Komisji Rady Gminy 

Czernichów, 

4. Tryb pracy Wójta Gminy Czernichów, 

 

 

§ 3 

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czernichów, 

2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Czernichów, 

3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czernichów, 

4. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Czernichów, 

5. Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Czernichów, 

6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Czernichów, 

7. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czernichów, 

8. Komisji  - należy przez to rozumieć komisje stałe i doraźne Gminy Czernichów. 

 

 



Rozdział II 

Gmina 

 

§ 4 

 

1. Gmina Czernichów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną 

do organizowania życia publicznego. 

2. Wszystkie osoby stale zamieszkujące na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie 

gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne 

poprzez swoje organy oraz poprzez udział w referendum. 

 

§ 5 

 

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność. 

 

§ 6 

 

1. Gmina położona jest w powiecie żywieckim, w województwie śląskim i obejmuje obszar 

 o powierzchni 5 626 ha. 

2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa. 

3. W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa: 

1) Czernichów, 

2) Międzybrodzie Bialskie, 

3) Międzybrodzie Żywieckie, 

4) Tresna. 

4. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 

 

§ 7 

 

Pieczęciami urzędowymi Gminy jest tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła w 

koronie z napisem w otoku: Urząd Gminy Czernichów, Gmina Czernichów, Wójt Gminy Czernichów 

oraz Urząd Stanu Cywilnego - Załącznik nr 2 

 

§ 8 

 

Siedzibą organów Gminy jest Tresna, ul. Żywiecka 2. 



Rozdział III 

Jednostki pomocnicze Gminy 

 

§ 9 

 

1. O utworzeniu, połączeniu, podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także o zmianie jej granic 

rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą 

być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy 

Gminy, 

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać 

poprzedzone konsultacjami, których tryb odrębną uchwałą określa Rada, 

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt, w uzgodnieniu z inicjatorami 

utworzenia tej jednostki, 

4) projekt granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać 

naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne. 

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1. 

 

§ 10 

 

1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada w drodze odrębnej 

uchwały - statutu jednostki pomocnicze 

2. Statut jednostki pomocniczej powinien określać w szczególności: 

1) nazwę, obszar, granice, 

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, 

4) zakres zadań przekazywanych przez Gminę oraz sposób ich realizacji, 

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów jednostki 

pomocniczej. 

 

§ 11 

 

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, 

gospodarując samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki 

na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. 

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych  

w statutach tych jednostek. 



 

§ 12 

 

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady,  

z prawem zabierania głosu.   

 

Rozdział IV 

§13 

1. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury zawiera załącznik numer 

3 

 

Rozdział V 

Organizacja wewnętrzna organów Gminy 

 

§ 14 

 

1. Organami Gminy są: 

1) Rada Gminy, 

2) Wójt Gminy. 

2. Gmina wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu Gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

§ 15 

 

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 

 z przepisów prawa.  

2. Obywatele mogą zapoznawać się z dokumentami publicznymi Gminy w siedzibie organów 

Gminy na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 ze sm.). 

3. Prawo do udzielania informacji związanych z wykonywaniem zadań i działalnością Gminy 

przysługuje: Wójtowi, zastępcy Wójta lub innemu upoważnionemu pracownikowi Urzędu lub 

jednostki organizacyjnej gminy. 

 

§ 16 

1. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na 

sesje Rady i posiedzenia jej komisji. 

2. O terminie posiedzenia i porządku obrad Rady powiadamia się mieszkańców Gminy w 

terminie 3 dni przed datą posiedzenia, poprzez: 



1) zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy; 

2) obwieszczenia na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy, 

3) obwieszczenia w budynku Urzędu Gminy oraz w biurze Rady. 

 

Rada Gminy 

 

§ 17 

 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. 

2. Ustawowy skład Rady wynosi piętnastu radnych, wybieranych przez mieszkańców Gminy  

w głosowaniu powszechnym, na okres czterech lat, licząc od dnia wyborów. 

3. Pieczęcią Rady Gminy jest tłoczona pieczęć okrągłą zawierająca wizerunek orła w koronie  

z napisem w otoku Rada Gminy Czernichów (Załącznik nr 4) 

 

§ 18 

 

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim 

wykonuje on uchwały Rady. 

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej 

działalności. 

 

§ 19 

 

1. Do wewnętrznych organów Rady należą: 

1) Przewodniczący, 

2) Wiceprzewodniczący, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Komisje stałe, 

5) doraźne komisje do określonych zadań. 

2. Obsługę Rady i jej organów zapewnia właściwa jednostka organizacyjna Urzędu Gminy- 

zwana Biurem Rady. 

3. Obsługę prawną Rady zapewnia Radca Prawny Urzędu Gminy. 

 

 

§20 

 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 



2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą być odwołani z inicjatywy Rady, w toku 

kadencji, w trybie właściwym dla ich wyboru.  

3. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada w ciągu 30 dni dokonuje 

wyboru na wakujące stanowisko.  

 

§ 21 

 

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 

1) zwoływanie sesji Rady, 

2) przewodniczenie obradom Rady, 

3) sprawowanie policji  sesyjnej, 

4) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 

5) zarządzanie i przeprowadzanie głosowanie nad projektami uchwał, 

6) podpisywanie uchwał Rady, 

7) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich 

mandatu. 

 

§ 22 

 

1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 25 Statutu, jest upoważniony do 

reprezentowania Rady na zewnątrz. 

2. Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. 

3. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady. 

 

§ 23 

 

1. Rada obraduje w sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, 

określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach 

prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 

2. Rada odbywa sesje zwyczajnie z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania sesji na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ 

ustawowego składu Rady, w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia stosownego wniosku. 

 

 

 



§ 24 

 

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 

2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

1) ustalenie porządku obrad, 

2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących 

poszczególnych punktów porządku obrad. 

3. Sesje zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni 

przez terminem obrad, za pomocą listów poleconych bądź w inny skuteczny sposób. 

5. W sesjach Rady mogą uczestniczyć Sołtysi, bez prawa udziału w głosowaniu. Do trybu 

zawiadamiania Sołtysów o posiedzeniu stosuje się odpowiednio ust. 4. 

6. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt (Zastępca Wójta) oraz Sekretarz 

 i Skarbnik Gminy oraz Radca Prawny. 

7. Przewodniczący Rady  może zaprosić na Sesje Rady  Gminy inne osoby, których obecność 

jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. 

 

§ 25 

 

Rada obraduje na posiedzeniach jawnych. Wyłączenie jawności dopuszczalne jest jedynie  

w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 26 

 

1. Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu. 

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji 

i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej 

sesji. 

 

§ 27 

 

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach 

określonych przez Przewodniczącego. 

 

 

 



§ 28 

 

1. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania 

posiedzenia Rady obniży się poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas 

podejmować uchwał. 

 

§ 29 

 

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący. 

2. Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej przeprowadzania określa szczegółowo regulamin 

Rady, stanowiący załącznik nr 5 do Statutu. 

 

§ 30 

 

1. Uchwały, o których mowa w § 27 Statutu sporządzane są w formie odrębnych dokumentów. 

2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, komisji Rady, grupie radnych stanowiącej 

co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, oraz przewodniczącym jednostek pomocniczych 

gminy (sołectw).  

 

§ 31 

 

1. Za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach komisji, radnemu przysługuje zwrot kosztów 

podróży oraz dieta, według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady. 

2. Rada przy uchwalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez 

radnego. 

3. Za udział w sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje dieta według zasad określonych w 

odrębnej uchwale Rady. 

 

Komisje Rady 

 

§ 32 

 

1. Rada ze swojego grona powołuje następujące komisje stałe: 

1) Komisję Rewizyjną, 

2) Komisję Gospodarczą, Finansową, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

3) Komisję do spraw Samorządu Mieszkańców, Prawa, Porządku Publicznego i Praw 

Obywatelskich, 



4) Komisję Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej, 

5) Komisję Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji. 

2. W czasie trwania kadencji, Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania 

określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. 

3. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych, określa 

Rada w odrębnych uchwałach. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 33 

 

1. Komisje stałe podlegają wyłącznie Radzie. 

2. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. 

3. Rada może nakazać komisjom dokonania w planie pracy stosownych zmian. 

 

§ 34 

 

1. Radny może być członkiem maksymalnie dwóch komisji stałych. 

2. Radny może być przewodniczącym jednej komisji stałej. 

3. Skład komisji liczy 5 osób. 

4. Propozycje składu komisji oraz zmian w jej składnie przedstawia Przewodniczący na wniosek 

radnych lub komisji. 

 

§ 35 

 

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany 

przez członków danej komisji. 

 

§ 36 

 

1. Komisje działają na posiedzeniach oraz poprzez swoich członków, badających na miejscu 

poszczególne sprawy. 

2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. 

3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków, które przedkładane są 

Radzie. 

4. W posiedzeniu komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać 

głos w dyskusji oraz składać wnioski, nie mają jednak prawa udziału w głosowaniu oraz 

prawa do diety. 



§ 37 

 

1. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji, zapewniając przygotowanie 

 i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów. 

2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od 

jej powołania i ustalenia składu osobowego. 

3. Posiedzenia komisji odbywają się: 

1) w terminach określonych przez samą komisję bądź jej przewodniczącego, 

2) na żądanie Przewodniczącego, 

3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków komisji lub Przewodniczącego, 

nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

4. Posiedzenia stają się prawomocne, gdy bierze w nich udział co najmniej ½ członków komisji. 

5. O terminie i miejscu posiedzenia komisji zawiadamiani są również Przewodniczący, 

Wiceprzewodniczący oraz Wójt przez  Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem  Biura 

Rady.  

6. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest 

uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. 

 

§ 38 

 

1. Komisje stałe zobowiązane są do przedstawienia Radzie  sprawozdania ze swojej działalności. 

2. Sprawozdanie z działalności komisji przedstawia Radzie przewodniczący komisji, co najmniej 

raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie Rady. 

3. Komisje doraźne składają Radzie sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu prac. 

 

§ 39 

 

1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są na głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów. 

W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji. 

2. Odpowiedzi na wnioski komisji udzielane są przez Wójta lub upoważnionego przez niego 

pracownika Gminy bądź gminnej jednostki organizacyjnej, w formie pisemnej na kolejnym, 

najbliższym posiedzeniu komisji. 

 

§ 40 

 

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) kolejny numer, datę oraz miejsce posiedzenia, 



2) stwierdzenie prawomocności, 

3) porządek obrad, 

4) ogólny przebieg komisji,  

5) treść wniosków poddanych głosowaniu, 

6) wyniki głosowania, 

7) treść przyjętych uchwał komisji. 

2. Protokoły i wnioski z posiedzenia komisji przekazywane są niezwłocznie do biura Rady przez 

sekretarza komisji. 

3. Protokoły złożone w biurze Rady winny być odczytane na kolejnym posiedzeniu, a po 

uwzględnieniu uwag, przyjęte przez komisję. 

4. Po przyjęciu protokołu przez komisję przewodniczący oraz sekretarz komisji podpisują 

protokół. 

5. Wnioski z posiedzenia podpisane przez przewodniczącego komisji składane są w biurze Rady 

w dniu posiedzenia. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 41 

 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych Gminy, pod względem: 

1) legalności, 

2) gospodarności, 

3) rzetelności, 

4) celowości, 

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, 

w tym wykonanie budżetu Gminy. 

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenia Rady w zakresie i formach 

wskazanych w uchwałach Rady. 

 

§ 42 

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół 

działania tego podmiotu, 



2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności 

kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności, 

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały 

uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. 

 

§ 43 

 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie 

pracy, zatwierdzonym przez Radę. Rada jednak może podjąć decyzję w sprawie 

przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem pracy Komisji Rewizyjnej. 

2. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych. 

3. Kontrole problemowe i sprawdzające nie powinny trwać dłużej niż 3 dni robocze. 

 

§ 44 

 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne 

ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, jego rzetelne 

udokumentowania oraz ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 45 

ust. 1 Statutu. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania 

kontrolnego. 

3. Jako dowód w postępowaniu kontrolnym może zostać wykorzystane wszystko, co nie jest 

sprzeczne z prawem, w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, 

opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienie i oświadczenia podmiotów kontrolowanych. 

 

§ 45 

 

W razie powzięcia, w toku kontroli, uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 

kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki oraz Wójta, 

wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. W przypadku, gdy takie podejrzenie dotyczy osoby 

Wójta – zawiadamia się o tym Przewodniczącego, stosownie do zdania poprzedniego. 

 

§ 46 

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla 

prawidłowego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przedkładać na żądanie 

kontrolujących dokumenty oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, jak 



również umożliwiać kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego 

podmiotu. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o których mowa 

w ust. 1, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego 

wyjaśnienia. 

 

§ 47 

 

1. Kontroli kompleksowych w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonują zespoły kontrolne 

składające się z co najmniej dwóch członków Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności 

pomiędzy kontrolujących. 

2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co najmniej dwóch 

członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 4, przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia 

wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany 

podmiot, zakres kontroli oraz osobę lub osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może 

przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 3. Za przypadki niecierpiące zwłoki uważa się w 

szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione 

podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, 

iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub 

życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu 

komunalnych. 

5. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest 

obowiązany zwrócić się w najkrótszym możliwym terminie do Przewodniczącego Rady,  

6. o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie. 

7. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości, w dniach oraz godzinach pracy 

kontrolowanego podmiotu. 

8. O terminie i miejscu planowanej kontroli, Przewodniczący Komisji  powiadamia 

kontrolowany podmiot z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 48 

1. Kontrolujący, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół pokontrolny 

obejmujący: 

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 



2) imię i nazwisko kontrolujących, 

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące 

na stwierdzenie nieprawidłowości działania kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie 

dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 

7) datę i miejsce podpisania protokołu, 

8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie 

podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy. 

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia 

nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. 

3. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od dnia 

podpisania protokołu, zostają przekazane. Po jednym egzemplarz protokołu otrzymuje: 

Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego 

podmiotu. 

 

§ 49 

 

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu pokontrolnego przez kierownika kontrolowanego 

podmiotu, jest on obowiązany do złożenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, w terminie 3 dni od dnia odmowy. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu może, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia 

protokołu pokontrolnego do podpisania, złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi 

dotyczące kontroli i jej wyników. 

 

§ 50 

 

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia  

31 stycznia roku bieżącego, którego dotyczy plan pracy. 

2. Plan pracy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać co najmniej: 

1) częstotliwość  odbywania planowanych posiedzeń, 

2)  wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej w podziale na kwartały. 

3. Rada  zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 



§ 51 

 

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku 

poprzednim w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 

3) wykazy uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, 

4) wykazy analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi 

wnioskami, wynikającymi z tych kontroli, 

5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej 

działalności po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, określającej przedmiot i termin 

złożenia sprawozdania. 

 

§ 52 

 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, 

zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym 

planem pracy, w formie zwyczajowo przyjętej. 

3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady, 

2) nie mniej niż czterech radnych, 

3) nie mniej niż dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie: 

1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej, 

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub 

ekspertów. 

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany 

przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. 

 

§ 53 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w 

sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.  



2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje  Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej lub Przewodniczący Rady.  

3. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu 

do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.  

 

§ 54 

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu Komisji w głosowaniu jawnym. 

 

§ 55 

 

Komisja Rewizyjna może wystąpić do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie 

kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową lub inne organy kontroli. 

 

 

Wójt 

 

§ 56 

 

1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy. 

2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz. 

3. Zasady i tryb wyboru Wójta określają odrębne przepisy. 

 

§ 57 

 

1. Wójt w drodze zarządzeń powołuje i odwołuje swojego zastępcę. 

2. Wójt może powierzyć wykonywanie określonych spraw Gminy swojemu zastępcy. 

 

§ 58 

 

Do kompetencji Wójta należy:  

1) wykonywanie uchwał Rady, 

2) wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych mu na mocy odrębnych przepisów lub 

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.  

 

 



§ 59 

 

1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. 

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny 

wydany przez Wójta. 

 

§ 60 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy, w zakresie zarządu mieniem, składa jednoosobowo 

Wójt lub działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Wójta samodzielnie lub wraz  

z inną upoważnioną przez Wójta osobą. 

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

 

§ 61 

 

Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do: 

1) Zastępcy Wójta, 

2) Sekretarza, 

3) Skarbnika Gminy, 

4) pracowników Urzędu Gminy, 

5) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

 

§ 62 

 

1. Zastępca wójta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na 

podstawie powołania. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest 

równoznaczne z odwołaniem zastępcy wójta. 

2. Sekretarz gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

Sekretarz gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu. 

Prowadzi sprawy gminy powierzone przez wójta. 

3. Skarbnik gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy 

na podstawie powołania uchwałą Rady Gminy na wniosek Wójta. Skarbnik wykonuje funkcję 

głównego księgowego budżetu gminy. Skarbnik jest powoływany i odwoływany przez Radę 

Gminy na wniosek Wójta.  



Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

 

§ 63 

1. Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z ust. 1. 

3. Zamiany Statutu wymagają uchwały Rady i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zgodnie z ust. 1. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Statutowej 

 

                Wiesław Prochot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Mapa 

2. Wzór pieczęci 

3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 

4. Wzór pieczęci rady gminy 

5. Regulamin rady 
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