
UCHWAŁA Nr V/38/03 
RADY GMINY RADOMYŚL N. SANEM 

z dnia 17 lutego 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomyśl n. Sanem 

(Rzeszów, dnia 17 maja 2003 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Radomyśl n. Sanem 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Radomyśl n. Sanem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/230/01 Rady Gminy Radomyśl z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Radomyśl. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

ZAŁĄCZNIK 

STATUT GMINY RADOMYŚL N. SANEM 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym. 

2. Statut niniejszy określa: 
 1) Ustrój Gminy Radomyśl n. Sanem. 
 2) Organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Gminy Radomyśl n. Sanem oraz komisji Rady Gminy 

Radomyśl n. Sanem. 
 3) Zasady tworzenia Klubów radnych Gminy Radomyśl n. Sanem. 
 4) Zasady dostępu do dokumentów Rady, jej komisji oraz korzystania z nich, 
 5) Zasady tworzenia i funkcjonowania jednostek organizacyjnych. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Radomyśl n. Sanem, 
 2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Radomyśl n. Sanem, 
 3) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Radomyśl n. Sanem, 
 4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Radomyśl n. Sanem, 
 5) Klubie Radnych - należy przez to rozumieć Kluby radnych Rady Gminy Radomyśl n. Sanem, 
 6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Radomyśl n. Sanem 
 7) Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut. 

Rozdział II 



Gmina 

§ 3. 1. Gmina stanowi lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców następujących sołectw: 
- Antoniów, 
- Chwałowice, 
- Dąbrowa Rzeczycka, 
- Dąbrówka, 
- Kępa Rzeczycka, 
- Łążek Chwałowski, 
- Musików, 
- Nowiny, 
- Orzechów, 
- Pniów, 
- Radomyśl n. Sanem, 
- Rzeczyca Długa, 
- Rzeczyca Okrągła, 
- Witkowice, 
- Wola Rzeczycka, 
- Żabno. 
2. Terytorium Gminy położone jest na terenie Powiatu Stalowowolskiego w Województwie 

Podkarpackim, zał. nr 1 - stanowi mapa Gminy Radomyśl n. Sanem. 

§ 4. Siedzibą organów Gminy i Urzędu Gminy jest Radomyśl n. Sanem. 

Rozdział III 

Organizacja wewnętrzna Rady 

§ 5. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. 

§ 6. 1. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje. 
2. Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. 

§ 7. 1.  Rada powołuje następujące stałe komisje: 
 1) Rewizyjną, 
 2) Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
 3) Oświaty i Spraw Społecznych, 

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 
3. Komisje Stałe Rady sprawują nadzór merytoryczny odpowiednio wg działów klasyfikacji budżetowej. 
4. Rada Gminy może dokonać szczegółowego rozdziału wykonywanych zadań przez gminę na 

poszczególne Komisje Stałe Rady w drodze odrębnej uchwały. 

§ 8. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonania określonych zadań, 
określając ich skład i zakres działania. 

§ 9. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 

§ 10.  Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na 
pierwszej sesji. 

§ 11. 1.  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący: 
- zwołuje sesje Rady, 
- przewodniczy obradom, 
- sprawuje policję sesyjną, 
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 



- podpisuje uchwały Rady, 
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez radnych gminy ich mandatu. 
2.  (skreślony). 

§ 12. W przypadku odwołania z funkcji, złożenia rezygnacji, bądź wygaśnięcia mandatu 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej 
sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko. 

§ 13.  Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. 

§ 14. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji 
Rady. 

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 może dokonać Przewodniczący Rady. 

§ 15. Obsługę Rady i jej organów zapewnia właściwa komórka Urzędu - Biuro Rady. 

Rozdział IV 

Tryb pracy Rady 

1. Sesja Rady 

§ 16. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, 
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach. 

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 
 1) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, 
 2) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 
 3) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego 

postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 
 4) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny. 

3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb 
zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. 

§ 17. Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, wg planu pracy nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał lub na pisemny wniosek. 

2. Przygotowanie sesji i jej prowadzenie 

§ 18. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady. 
2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

 1) ustalenie porządku obrad, 
 2) ustalenia czasu i miejsca obrad, 
 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych 

punktów porządku obrad. 
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - Wiceprzewodniczący. 
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych zawiadamia się radnych i Sołtysów 

najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób. 
5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu 

sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Pisemny wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez 
co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym 
wnioskiem o zmianę porządku obrad. 

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 19. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób 
zaproszonych na sesję. 



2. W sesjach Rady uczestniczą: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. 
3. Do udziału w sesji Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

podlegających kontroli Rady. 

§ 20. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w 
przygotowaniu i odbyciu sesji. 

§ 21. Publiczność obserwująca przebieg sesji, zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 

§ 22. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 23. 1. Sesja 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. 
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze 

względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę 
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przyczyny uniemożliwiające podjęcie uchwał. 

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady 
przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. 

§ 24. 1. Kolejne sesje Rady Gminy zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w 
terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. 

§ 25. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustalonego składu. 

§ 26. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w ust. 1 wykonuje 

Wiceprzewodniczący Rady. 
3.  (skreślony). 

§ 27. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: 
"Otwieram .......... sesję Rady Gminy Radomyśl n. Sanem". 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie podpisów złożonych na liście 
obecności prawomocność obrad. 

§ 28. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytania o ewentualny wniosek w sprawie zmiany 
porządku obrad. 

§ 29. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 
 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 
 2) rozpatrzenie projektów uchwał, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii. 
 3) interpelacje i zapytania radnych, 
 4) wolne wnioski i informacje. 

§ 30. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni 
przez komisje. 

§ 31. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. 
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem 

oraz wynikające pytanie (pytania). 
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący w 

ciągu 7 dni przekazuje interpelację adresatowi. 
5. Odpowiedzi na interpelacje udzielane są w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce 

Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo 



osoby, upoważnione do tego przez Wójta. 
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do 

Przewodniczącego Rady w formie pisemnej o nakazanie uzupełnienia odpowiedzi. 
7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na 

najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. 
8. Rejestr interpelacji i zapytań prowadzi Wójt. 

§ 32. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy także w celu uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

2. Zapytania formułowane są pisemnie i składane na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w 
trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednio odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi 
na najbliższej sesji Rady. 

§ 33. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając 
dyskusje nad każdym z punktów. 

2. Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę po zamknięciu jednego z punktów porządku obrad. 
3. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach 

może także udzielić głosu poza kolejnością. 
4. Radnemu nie wolno zabrać głosu bez udzielenia mu głosu przez Przewodniczącego Rady. 
5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. 
6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. 

§ 34. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością 
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich 
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy". 

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają 
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a 
gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady. 
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom 

spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź 
naruszają powagę sesji. 

§ 35. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu z sesji wystąpienie radnego 
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę. 

§ 36. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a 
w szczególności dotyczących: 

- stwierdzenia quorum, 
- zmiany porządku obrad, 
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, 
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 
- zarządzenia przerwy, 
- odesłania projektu uchwały do komisji, 
- przeliczenia głosów, 
- przestrzegania regulaminu obrad. 
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie. 

§ 37. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. 
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego 

na sesji. 

§ 38. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. 
2. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi 



ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - 
przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 

3. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 
4. Do momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w 

celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. 

§ 39. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę 
"Zamykam ..........Sesję Rady Gminy Radomyśl n. Sanem". 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 40. 1. Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, 
sporządza z każdej sesji protokół, nie później niż w terminie 21-dniowym. 

2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia 
protokołu na następnej sesji. 

§ 41. 1. Protokół z sesji powinien wiernie odzwierciedlać jej przebieg. 
2. Protokół z sesji winien w szczególności zawierać: 

 1) numer, datę, i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery 
uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta, 

 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 
 4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 
 5) ustalony porządek obrad, 
 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczeń, tekstów zgłoszonych, jak 

również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 
 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz 

głosów nieważnych, 
 8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 
 9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 

§ 42. 1. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z poprzedniej Sesji nie później 
niż na 3 dni przed jego przyjęciem, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po 
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji. 

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw 
do Rady. 

3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, 
uwzględniając zapis z taśmy magnetofonowej. 

§ 43. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, tekst 
przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia na piśmie osób nieobecnych, oświadczenia, listę 
zgłoszonych wniosków i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 

2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji. 

3. Uchwały 

§ 44. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 16 ust. 2 są 
sporządzone w formie odrębnych dokumentów. 

§ 45. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić: 
 1) Wójt Gminy, 
 2) Przewodniczący Rady, 
 3) Komisja Rady, 
 4) Radny. 

§ 46. 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 



 1) tytuł uchwały, 
 2) podstawę prawną, 
 3) postanowienia merytoryczne, 
 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 
 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu, 
 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 

2. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać 
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. 

§ 47. 1. Stosowny projekt uchwały w wykonaniu inicjatywy uchwałodawczej powinien być zgłoszony na 
piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy na co najmniej 14 dni przed terminem zwołania sesji. 

2. Przewodniczący Rady przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania przez właściwą Komisję. 
3. W przypadku nie cierpiącym zwłoki projekt uchwały może być przedłożony przez Wójta Gminy 

Przewodniczącemu Rady Gminy do momentu otwarcia sesji. 
4. Przewodniczący powinien złożyć wniosek do Rady o zmianę porządku obrad w zakresie objętym 

treścią projektu uchwały o którym mowa w punkcie poprzedzającym. 
5. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Przewodniczący Rady. 

§ 48. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w 
uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania 
lub uzgodnienia przedkładany jest wyżej wymienionym organom projekt tejże uchwały. 

§ 49. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby prowadzącej obrady. 

§ 50. 1. Podjętym uchwałom nadaje się numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi 
arabskimi numer uchwały oraz rok jej podjęcia. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została 
przyjęta. 

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 
Rejestr uchwał prowadzi Wójt. 

3. Uchwały przekazuje się Wójtowi w celu ich wykonania. 

4. Procedura głosowania 

§ 51. 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, tajnym, zwykłą, bezwzględną lub 
kwalifikowaną większością głosów. 

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. 

§ 52. 1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki za pomocą karty do głosowania. 
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", 

"przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji lub ustawowym 
składem rady, nakazuje odnotowanie głosowania w protokole sesji. 

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć inna osobę. 
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. 

§ 53. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady i 
opatrzonych podpisami Komisji Skrutacyjnej przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a 
samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie 
przewodniczącym. 

2. Komisja Skrutacyjna prze przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i 
przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik 

głosowania. 
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. 



§ 54. 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, jeśli 
może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z 
wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy 
kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej 
poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. 

§ 55. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony 
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o 
przyjęciu wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały 
następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod 
głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych 
nie poddaje się pod głosowanie. 

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się 
zasadę określoną w § 55 ust. 2. 

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu 
uchwały. 

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości 
ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do 
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi 
postanowieniami uchwały. 

§ 56. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, 
która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie 
dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw". 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub 
wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na poszczególne pozostałe 
osoby lub możliwości. 

§ 57. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub 
kandydatura, które uzyskały liczbę głosów stanowiącą pierwszą liczbę naturalną przewyższającą połowę 
ważnie oddanych głosów. 

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek 
lub kandydatura, która uzyskała co najmniej 8 głosów. 

3. Kwalifikowana większość głosów zachodzi wówczas, gdy przepisy wyraźnie przewidują, że dla 
podjęcia uchwały wymagane jest uzyskanie większej liczby głosów, niż wynosi większość bezwzględna. 

5. Radni 

§ 58. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście 
obecności. Nieobecność radnego na sesji i posiedzeniu komisji wymaga złożenia pisemnego 
usprawiedliwienia na ręce Przewodniczącego Rady. 

§ 59. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym 
stwierdza się pełnienie funkcji radnego. 

2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem 
przez nich funkcji radnego. 

§ 60. 1. Za udział w Sesji Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji Rady radnemu przysługuje dieta na 



zasadach i wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy. 
2. W razie nieobecności radnego podczas rozstrzygania co najmniej 50 % porządku obrad dietę obniża 

się o 50 %. 
3. Kwestię uczestnictwa w posiedzeniu rozstrzyga: prowadzący Sesję Rady Gminy w przypadku Sesji; 

prowadzący posiedzenie Komisji Rady w przypadku posiedzenia Komisji. 
4. Przepis ustępu drugiego nie stosuje się w przypadku zwolnienia się radnego w trakcie obrad u 

Przewodniczącego obrad. 

6. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego 

§ 61. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, a w 
szczególności z radami innych gmin, dla rozpatrzenia rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu 
terytorialnego. 

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni 
wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 

§ 62. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu 
terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej. 

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed 
przystąpieniem do obrad. 

Rozdział V 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady 

1. Organizacja Komisji Rady 

§ 63. 1. Komisje Rady w sprawach należących do ich właściwości wyrażają swoje stanowisko w formie 
postanowień, przyjmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 
połowy członków określonych komisji. 

2. Postanowienie komisji Rady nie ma mocy wiążącej dla Rady, jednakże podlega rozpatrzeniu i 
zaopiniowaniu przez Radę. 

3. Rejestr wniosków i opinii komisji prowadzi Wójt. 
4. Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych sporządza pracownik biura obsługi Rady Gminy. 

§ 64. 1. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych Gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 

2.  W skład komisji rewizyjnej mogą być powołani wyłącznie radni z wyjątkiem Przewodniczącego Rady 
i Wiceprzewodniczącego. 

3. Członkowie komisji rewizyjnej mogą być członkami innych komisji Rady. 

§ 65. 1. W skład komisji rewizyjnej wchodzi pięciu radnych. 
2. Rada powołuje i odwołuje członków komisji rewizyjnej zwykłą większością głosów. 

§ 66. Do zadań komisji rewizyjnej należą w szczególności: 
 1) kontrolowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, 
 2) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie 

udzielenia absolutorium. Wyżej wymieniony wniosek podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę 
obrachunkową, 

 3) opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta. 
 4) wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę, 
 5) występowanie do Rady z inicjatywą uchwałodawczą, 
 6)  opiniowanie projektu uchwały budżetowej. 

§ 67. 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę z punktu widzenia interesów gminy z 



uwzględnieniem kryteriów: 
 1) legalności (zgodnie z przepisami prawa), 
 2) celowości i rzetelności, 
 3) gospodarności. 

2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, który określa w 
szczególności przedmiot, zakres oraz termin kontroli. 

3. Roczny plan kontroli przewodniczący komisji rewizyjnej przedkłada Radzie za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady, celem jego zatwierdzenia w drodze uchwały. 

4. Niezależnie od zatwierdzonego planu kontroli komisja rewizyjna może przeprowadzać dodatkowe 
kontrole tematyczne lub problemowe, za zgodą Rady, powiadamiając o tym Wójta. 

5. Wójt ma obowiązek umożliwić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli. 
6. Podczas wykonywania czynności kontrolnych obowiązkowa jest obecność pracownika 

samorządowego lub kierownika jednostki organizacyjnej, który realizuje określone zadania Gminy objęte 
kontrolą. 

§ 68. Komisja rewizyjna za pośrednictwem swojego przewodniczącego może zwrócić się do Rady z 
wnioskiem o powołanie w razie potrzeby specjalistów celem fachowego zbadania kontrolowanego 
zagadnienia. 

§ 69. 1. Z każdej kontroli komisja rewizyjna sporządza protokół. 
2. Protokół z kontroli zawiera: 

 1) datę przeprowadzenia kontroli, 
 2) imiona i nazwiska biorących udział w kontroli członków komisji rewizyjnej oraz osób spoza składu 

osobowego komisji rewizyjnej o których mowa w § 67 Statutu, 
 3) temat kontroli, 
 4) streszczenie przebiegu kontroli, 
 5) przyjęte ustalenia i wnioski pokontrolne, 
 6) podpisy osób kontrolujących i odpowiedzialnych za realizację określonych zadań objętych kontrolą. 

3. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia uwag co do treści protokołu oraz przebiegu 
kontroli. 

4. Oryginał protokołu znajduje się w aktach komisji rewizyjnej przechowywanych w Urzędzie, 
natomiast jego odpisy przekazywane są: 
 1) Wójtowi 
 2) Kierownikowi jednostki kontrolowanej. 
 3) Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 70. Komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli może podjąć postanowienie w sprawach: 
 1) zasygnalizowania Wójtowi problemów i zjawisk dostrzeżonych w wyniku przeprowadzonych kontroli w 

zakresie funkcjonowania Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, 
 2) wystąpienia do Wójta o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec określonego pracownika 

samorządowego. 

§ 71. 1. Komisja rewizyjna spośród swojego grona wybiera przewodniczącego komisji i zastępcę 
przewodniczącego komisji. 

2. Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

§ 72. Rada Gminy może odwołać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w następujących 
przypadkach: 
 1) w formie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
 2) na wniosek co najmniej trzech członków komisji rewizyjnej lub 1/4 ustawowego składu Rady, zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

§ 73. Do zadań przewodniczącego komisji rewizyjnej należą w szczególności: 
 1) reprezentowanie komisji rewizyjnej wobec Rady, 
 2) opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej i ponoszenie odpowiedzialności za jego realizację, 
 3) zwoływanie posiedzeń komisji rewizyjnej i przewodniczenie im, 



 4) podpisywanie korespondencji w imieniu komisji rewizyjnej, 
 5) składanie Radzie sprawozdań z działalności komisji rewizyjnej przynajmniej raz na rok. 

§ 74. 1. Do zadań pozostałych stałych komisji Rady określonych w § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 należy przede 
wszystkim pełnienie funkcji pomocniczych w wykonywaniu zadań przez Radę i Wójta, a w szczególności: 
 1) stała praca merytoryczna, koncepcyjna i opiniodawcza w zakresie spraw, dla których zostały 

powołane, 
 2) nadzór według właściwości nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie 

wykonywania przez nich uchwał Rady - niezależnie od funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej, 
 3) występowanie do Rady z inicjatywą uchwałodawczą, 
 4) opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż 

nieudzielenie absolutorium, 
 5) współpraca z innymi komisjami Rady, 
 6) dokonywanie oceny - według właściwości - wniosków skierowanych do Wójta przez radnych i sołtysów 

pod względem zasadności i możliwości przyjęcia ich do wykonania, a także wnioskowanie do Rady o 
oddalenie bezzasadnego wniosku, 

 7) udzielenie pomocy- według właściwości - Wójtowi w realizacji uzasadnionych wniosków skierowanych 
przez radnych i sołtysów do organów Gminy. 
2.  Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. Na 

pierwszym posiedzeniu komisja spośród swojego grona wybiera przewodniczącego komisji i zastępcę 
przewodniczącego komisji. 

3. Odwołanie przewodniczącego komisji z pełnienia funkcji przewodniczącego następuje w drodze 
uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w razie złożenia przez niego 
pisemnej rezygnacji lub pisemnego wniosku radnego 1/4 ustawowego składu Rady o odwołanie, złożonych 
co najmniej na 10 dni przed sesją Rady Gminy. 

4.  Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego komisji. 

5. Posiedzenie komisji zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący komisji. 
6. Posiedzenie określonej komisji może być także zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady lub na 

wniosek co najmniej połowy składu członków komisji. 

§ 75. 1. Przewodniczący Rady - poza komisją rewizyjną - może być członkiem innej komisji Rady, w 
tym także pełnić funkcję jej przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Rady, każdy radny oraz Wójt jak i osoba przez niego wyznaczona mogą brać udział 
w posiedzeniu każdej komisji z głosem doradczym. 

§ 76. Komisja niezwłocznie przekazuje za pośrednictwem swego przewodniczącego podjęte 
postanowienia: 
 1) Przewodniczącemu Rady, 
 2) Wójtowi. 

§ 77. 1. W sprawach przekraczających właściwości jednej komisji rozstrzyga się na wspólnym 
posiedzeniu komisji zwołanym przez Przewodniczącego Rady. 

2. Postanowienia podejmowane na wspólnym posiedzeniu komisji zapadają zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu każdej komisji. 

3. Niezależnie od wspólnych posiedzeń komisje są zobowiązane do wymiany wzajemnych informacji w 
sprawach dotyczących zakresu działania Rady, w szczególności poprzez udostępnienie własnych 
opracowań i analiz. 

Rozdział VI 

Zasady tworzenia klubów radnych. 

§ 78. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 
2. Przynależność do klubów radnych jest dobrowolna. 
3. Radny może należeć tylko do jednego klubu. 



§ 79. 1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych. 
2. Powstanie klubu winno zostać zgłoszone pisemnie Przewodniczącemu Rady w ciągu 14 dni od dnia 

powstania Klubu wraz z regulaminem Klubu. 
3. W zgłoszeniu podaje się: 

 1) nazwę Klubu, 
 2) listę członków z określeniem funkcji wykonywanych w Klubie 
 3) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu. 

4. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiązania przewodniczący Klubu jest obowiązany do 
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady, w formie pisemnej. 

5. Działalność Klubów nie może być finansowana z budżetu Gminy. 
6. Kluby Radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. 
7. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy. 

§ 80. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. 

§ 81. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z 
rozwiązywaniem Klubów. 

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków. 

§ 82. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawić stanowiska Klubów we wszystkich sprawach 
będących przedmiotem obrad. 

Rozdział VII 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Urzędu Gminy. 

§ 83. 1. Dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy 
i korzystanie z nich - stanowią instrument realizacji zasady jawności działania organów Gminy w 
szczególności: 

2. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem: 
 1) dokumentów zawierających informację niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o 

ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.), 
 2) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) 
 3) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zm.) 
 4) dokumentów objętych ochroną zbiorów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 
 5) dokumentów mogących naruszyć dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych w rozumieniu art. 23 i 

24 Kodeks Cywilny, innych dokumentów, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich jawności. 
3. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesów strony w postępowaniu 

administracyjnym regulują odrębne przepisy. 

§ 84. 1. Udostępnieniu podlegają dokumenty publiczne o charakterze urzędowym, sporządzone w 
pisanej formie przez właściwe organy Gminy. 

2. Udostępnieniu podlegają w szczególności: 
 1) protokoły z sesji, 
 2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, 
 3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Wójta, 
 4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady, 
 5) rejestr interpelacji i wniosków radnych. 

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. 

§ 85. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji i Wójta udostępnia się w Biurze Rady lub u 
Sekretarza Gminy w dniach pracy Urzędu w godzinach przyjmowania interesantów. 



§ 86. 1. Z dokumentów wymienionych § 84 ust. 2 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i 
wyciągi. 

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście 
Sekretarza Gminy, pracownika Biura Rady lub pracownika wskazanego przez Wójta. 

3. Dokumenty te mogą być udostępnione w formie przewidzianej w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej. 

§ 87. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia kopii dokumentów określonych w § 84 ust. 2. 

Rozdział VIII 

Jednostki pomocnicze 

§ 88. 1. Jednostką pomocniczą Gminy jest sołectwo. Jest ono tworzone lub znoszone w drodze 
uchwały Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

2. Organizację, zakres działania sołectw i ich organów określają odrębne statuty nadane przez Radę 
Gminy. 

3. Organami sołectwa są: 
 1) zebranie wiejskie, 
 2) sołtys. 

§ 89. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu oraz innych pracach 
Rady. 

2. Sołtys może być zapraszany na posiedzenia Komisji Rady, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy 
dotyczące interesów sołectwa. 

3.  Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach i w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy. 
4. Sołtysowi przysługuje prawo głosu w trakcie obrad sesji. 

§ 90. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 
2. Gromadzenie i wydawanie środków finansowych sołectwa odbywa się za pośrednictwem rachunku 

bankowego Gminy. 
3. Czynności związane z dysponowaniem środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody Skarbnika 

Gminy. 
4.  Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu Gminy mogą być przyznawane tylko na cele 

sołectwa określone w rocznym planie finansowo-rzeczowym sołectwa i w funduszu sołeckim. 
5. Uchwała organów jednostki pomocniczej nie jest wiążąca dla Rady, chyba że ustawa stanowi 

inaczej. 

§ 91. 1.  Uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa i funduszu sołeckiego należy do 
wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego. 

2. Nadzór nad działalnością finansową sołectwa jest sprawowany przez Radę, komisję rewizyjną i 
Skarbnika Gminy. 

§ 92. 1. Sołectwo korzysta i zarządza mieniem komunalnym określonym w Statucie sołectwa oraz 
rozporządza dochodami z tego źródła. 

2. Sołectwo w ramach zarządu na przysługującym mu mieniu może: 
 1) wskazywać kandydatów na najemców lub dzierżawców mienia na okres do 10 lat, 
 2) opiniować wnioski o dokonanie sprzedaży z mienia, 
 3) ustalać cele, na które przekazywane są środki pochodzące z gospodarki na zarządzanym mieniu, 

Rozdział IX 

Jednostki organizacyjne. 

§ 93. 1. Rada może tworzyć jednostki organizacyjne Gminy. 
2. Rejestr jednostek organizacyjnych prowadzi Wójt. 



3. Rejestr, o którym mowa w punkcie poprzedzającym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 

§ 94. 1. Jednostki organizacyjne Gminy działają na podstawie odrębnych statutów nadanych przez 
Radę Gminy. 

2. Rada Gminy wyposaża je w niezbędny do ich funkcjonowania majątek. 

Rozdział X 

Mienie Komunalne i Gospodarka Finansowa Gminy 

§ 95. 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie 
komunalne jednostek organizacyjnych. 

2. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy stanowią część majątku 
Gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 

§ 96. 1. W celu organizacji swych zadań gmina może tworzyć inne, wyspecjalizowane jednostki 
wyodrębnione prawnie w tym przedsiębiorstwa i spółki. 

2. Relację między Gminą a inną komunalną osobą prawną określa statut tych osób prawnych. 

§ 97. 1. Gmina prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy zwanego 
dalej budżetem. 

2. Budżet jest uchwalany przez Radę na rok kalendarzowy. 

§ 98. 1. Dochodami Gminy są: 
 1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gmin, 
 2) dochody z majątku Gminy, 
 3) subwencja ogólna z budżetu państwa. 

2. Dochodami Gminy mogą być: 
 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, 
 2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, 
 3) spadki, zapisy, darowizny, 
 4) inne dochody. 

Rozdział XI 

Pracownicy samorządowi. 

§ 99. W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się: 
 1. Kierowników referatów. 
 2. Kierowników i pracowników zespołów. 
 3. Radcę prawnego. 
 4. Pracownika na samodzielnym stanowisku ds. Organizacji i Kadr. 
 5. Pracownika na samodzielnym stanowisku ds. Kancelarii. 
 6. Pracownika na samodzielnym stanowisku ds. Oświaty. 
 7. Pracownika na samodzielnym stanowisku ds. Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego. 

Rozdział XII 

Przepisy Przejściowe i Końcowe. 

§ 100. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

§ 101. Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o zmianie Statutu. 



ZAŁĄCZNIK Nr 1 

MAPA 
(grafikę pominięto) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem 
 

L.p. 
 

 Nazwa jednostki organizacyjnej 
 

 Adres 
 

1. 
 

 Zespół Szkół w Chwałowicach, w skład którego wchodzą: 
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach 
- Publiczne Gimnazjum w Chwałowicach 
 

 Chwałowice 130 
37-455 

Radomyśl nad Sanem 
 

2. 
 

 Zespół Szkół w Antoniowie, w skład którego wchodzą: 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie 
- Publiczne Gimnazjum w Antoniowie 
 

 Antoniów 33 
37-455 

Radomyśl nad Sanem 
 

3. 
 

 Zespół Szkół w Radomyślu nad Sanem, w skład którego wchodzą: 
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Wiktora w Radomyślu nad Sanem 
- Publiczne Gimnazjum w Radomyślu nad Sanem 
 

 Radomyśl nad Sanem 
ul. Legionów 22 

37-455 
Radomyśl nad Sanem 

 
4. 
 

 Gminne Publiczne Przedszkole w Radomyślu nad Sanem 
 

 Radomyśl nad Sanem 
ul. Legionów 22 

37-455 
Radomyśl nad Sanem 

 
5. 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzczyckiej 
 

 Wola Rzeczycka 254 
37-455 

Radomyśl nad Sanem 
 

6. 
 

 Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej, w skład którego wchodzą: 
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej 
- Publiczne Gimnazjum w Rzeczycy Długiej 
 

 Rzeczyca Długa 176 
37-455 

Radomyśl nad Sanem 
 

7. 
 

 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Radomyślu nad Sanem 
 

 37-455 
Radomyśl nad Sanem 

 
8. 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radomyślu nad Sanem 
 

 37-455 
Radomyśl nad Sanem 

 
9. 
 

 Gminne Centrum Kultury 
w Radomyślu nad Sanem 
 

 37-455 
Radomyśl nad Sanem 

 
10. 

 
 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Radomyślu nad Sanem 
 

 ul. Lubelska 2 
37-455 

Radomyśl nad Sanem 
 

11 
 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem 
 

 ul. Mickiewicza 25 
37-455 Radomyśl nad Sanem

 

 


