UCHWAI,A NR XXX33 4I2OI8
RADY GMINY BRANSK
z dnia 9 puidziemika20

1

g r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brarisk

Na podstawie art' 18 ust'-2^pkt. l ustawy zdnia
8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (tj.:
Dz. U.
zm' poz'1000, ]ts4gi1432) oraz art.aust.
iyrtu*y_, dniia2|lipca 2000r. ooglaszaniu
akt6w normatvwnvch.iniekt6rvch innvch
u5to* ;;";;;h (tj.: Dz. u. ,zdfir., poz.t523)
z art' 15 ustawy z dnia 1 1 stycznia 2us
wzvv.
;. o zm.ian]e ni"t,-y.t ustaw w celu zwigkszenia
udzialu obywateli
i kontroli niekt6rych l.erno* pubricznych (;;.n
22018r., poz. r30)
X"fl#,T::r:,1;T3,1f;rt*cjonowania

z20l8r' poz'994'

$ 1' Uchwala sig Statut Gminy Brarisk w brzmieniu stanowi4cym
zal4cznikdo niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie Uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy
Brafisk.

,rli;1"'#fffi"ff#i 7,Xil::;:;;1i;J,;'i,ll

f' "o

datv

jej

ogroszenia w Dzienniku Urzsdowvm

2' Statut Gminy Brarisk w brzmieniu nadanym
niniejsz4 uchwalq stosuje sig do kadencji
organ6w gminy
'

nastgpui4cych po kadencji w czasie kt6rej
uchwila weszli

r'zv.i..

3' Statut Gminy Brarisk podjgty uchwal4
Nr XIX/170/13 Rady Gminy Brarisk (tj.Dz. Urz. woj.
Podlaskiego 22074,
g-l-6i. obowi4zuje
do
kofca
r.ui"r";i nudy Gminy br*J-*yuranej wwyborach
\'? 16 listopada)0i4 r. po
przeprowadzonych w dniu
czymtracimoc.

G
Wr6blewski
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Zal4cznikNr I do uchwaty Nr XXX/334I201g
Rady Gminy Brarisk

z dnia9 puldziernika 20lg r.

STATUT GMINY BRANSK
Rozdzial l
Postanowienia og6lne
g 1. Uchwala okreSla:
1) ustr6j Gminy Brarisk;

2) zasady tworzenia, l}czenia, podzialu i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy Bransk atak2e tdzial
przewodnicz4cych tych jednostek w pracach
Rady 6miny eiansh
3) organizacjQ wewnQtrzn4oraztrybpracy Rady
Gminy Brarisk oruz jejkomisji stalych idora1nych;
\tryb pracy W6jta Gminy Brarisk;

5) zasady tworzenia klub6w radnych Rady Gminy
Brarisk;
6) zasady dostgpu obywateli do dokument6w Rady, jej
komisji i w6jta Gminy Brarisk orazkorzystania
z nich.
$ 2. Ilekro6 w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie

- naleLry przezto rozumie6 ustawE z dnia8 marca

2) statucie

-

1990 roku ,,o samorz4dzie gminnym,,;

naleiry przezto rozumie6 Statut Gminy Brarisk;

3) gminie -naleiry przezto rozumie6 Gming
Brarisk;
4) organach gminy - naleLry przeztorozumiei
Radg Gminy

Bransk i w6jta Gminy Brarisk;

5)radzie-naleLry przezto rozumie6 Radg Gminy
Bransk;
6) przewodnicz4cymrady

- nalezy ptzeztorozumie6

Przewodnicz4cego Rady Gminy Brarisk lub
dzialaj4cego

pod jego nieobecnoSd Wiceprzewodnicz4cego
Rady;

7) radnym

- naleLry przezto rozumie6 radnego Rady Gminy
Brarisk;

- naleLry przezto rozumie6 sesjg Rady Gminy Bransk;
9) komisji -naleLry przezto rozumie6 komisjg
stal4lub
8) sesji

dorainqRady Gminy Brarisk;

10) komisji rewizyjnej
-naleLry przeztorozumie6 Komisig Rewizyjn4 Rady Gminy Brarisk;

"tf,iltil:ffi

'

wniosk6w i petvcji

-

naleiry przeztorozumie6 Komisjs Skarg,
wniosk6w i perycji Rady

- naleLry przezto rozumie6 W6jta Gminy Bransk;
13) jednostkach pomocniczych - nalezy przez
to rozumie6 jednostki pomo cniczeGminy Bransk;
wvkonawczego jednostki pomocniczej
natezy przez
12) w6jcie

-

'-l#'.il:Hiff'#Jr,:lu
15) urzgdzie -

nale\

to rozumiec

sorrysa

jest wwojew6dztwie podlaskim, powiecie
bielskim, obejmuje
zyciapruri"ri"gola swoim terenie.

obszar

przezto rozumie6 Urz4d Gminy Brarisk.

R.ozdzial2.
Gmina

$3' I'Gmina Brafisk,

poloZona

22-734 ha i zostala poworani do organizow
ania

2. Granice terytorialne Gminy okresra mapa,
stanow i4ca zarqcznik

nr 1 do Statutu.
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tworzone jednostki pomocnicze: solectwa

-

stosownie do potrzeb rub tradycji

-

4'wykaz jednostek pomocniczych Gminy
stanowi zarqczniknr 2 do Statutu.
5. Siedzibq organ6w Gminy jest
miasto Brarisk.

s 4' 1.

w

celu wykonywania swych zadari Gmina
tworzy jednostki organ izacyjne.
2' wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
stanowi zarqczniknr 3 do statutu.

$5' l'Herbem

Xf""!'i"f:J:onym

Gminy.-jest ramig zbrojne zmieczemwzniesione
nad skrzydlami orla. Barwy herbu,
to:
skrzv dia orla
ramig zbroln .

r.i.r.,

^:"")lt

"

ztote.

wzbr r,..o,

or,r.s

ta

zarqcznik nr

2'Barwy

Gminy okresla jej flaga' Sklada sig ona
ztrzech stref poziom ych, zkt6rych g6rna
czerwona s4 r6wnej szerokosci, zas
biala i dolna
strefa
1"., ,orru poiowie .tr"ry go.n"; (lub dornej),
posrodku flagi umieszczony jest
.1i"{r."^*"_^-r,"
herb gminy. wzor flagiokresia zatqcznik
nr 5 do Statutu.

3' Herb' barwy Gminy oraz insygniu.Yl{,
zostaly przyjgte.odclzieln4 uchwa lE.
Zasady uzywania herbu
i barw Gminy oraz insygni6w wtadz iaeirilu
Ruau;;ed;;:,1;hwale.
$

6' 1' Rada moze osobie szczeg6lnie zaslukonej
dla Gminy nada6 honorowe obywatelstwo
Gminy.

2' Pozbawienie honorowego obywatelstwa
moze nastqpid w takim samym trybie,
co nadanie.
3' zasady nadawania honorowego obywatelstwa
Gminy Brafsk okresla zalqczniknr 6
do statutu.

,.o r r r,u,1x"lx?,1,'"r"

$7'

1'o

".,o,

utworzeniu' pol4czeniu ipodziale jednostki
pomocniczej gminy, atakze zmianiejej
granic
zttwzgtgdni."i.;

rozstrzyga Rada w drodze uchwaly,

;;r;p;j;ch

zasad:

jednostki pomocniczej mog4
by6 mieszkaricy

'):t"Tl::'-i;:H,'"Tfi?,X"'.l11,iilf;tifi*J:j"ffij,:nia

2) utworzenie' polqczenie, podzial
lub zniesienie jednostki
"^ pomocniczej
konsultacjami, kt6rych tryb okreSla
naaa oargbnq r.f,,;d,

"r1?l"l[r*ranic

jednostki pomocniczej sporz4dza

w6jt

4) przebieg granic jednostek pomocniczych
powinien
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjnei
wigzi

_

musi

zostat, poprzedzone

w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia
tej

w miarg mozliwoSci

_ uwzglgdniai

spoteczne.

2'Do

znoszenia jednostek pomocniczych
stosuje sig odpowiednio ust.

$ 8' Uchwala, o kt6rej mowa

naturalne

l.

w $ 7 ust. 1 powinna okresra6 w szczeg6rnosci:

1) obszar,

2) granice,
3) nazwg jednostki pomocniczej.
$

9'

1. Jednostki pomocnicze prowadz4
gospodarkg finansow4

,"^r?::jlT:;:;#ffi::ffi:".gospodaruj4

*.:i'liTt:#ffi[:'::,;3::

w ramach budzetu Gminy.

srodkami wvdzielonvmi do ich dyspozycji,
przeznaczaj4c

je

na

otrzvmat wvodrsbnionq czss(, mienia komunarnego,
kt6rym dysponuje

4' Dochody uzyskane zprzekazanego jednostkom
pomocnic zym mieniastanowiq doch6d
Gminy.
z dochod6w' o kt6rych mowa w ust.4,
sq przekazywane

j"arlilh?i,:A:

na

wydatki rearizowane przez

pomocnicze podlegaj4 nadzorowi
organ6w Gminy na zasadach okreslonych
w statutach

".r$jll;j:,1?:stki
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$

I1' l' organ wykonawcry jednostki pomocniczej

moze uczestniczy( wsesjach Rady
glosowania i zabierai
bez prawa
za' zgodl;;;.*odnicz4ceio ou.ua po
wyczerpaniu dyskusji przez radnych,
,gl.os.
w sprawach doty czqcy chj ednostki pom
otniczej, kt6rej
przewodniczy.

2' Przewodniczqcy Rady obowi
4zany jest umo2liwi6 uczestnictwo w sesjach Rady, przewodnicz4cemu

,".'fffi,:*::,ffi::::

l1|}l','};.[XH

i"ii*:'

,,".1;,i"#l*::Xl:'-T:1HH*;:'wczeso

"r'

p".*od;,;.;

il;; ,Tiluou,,u r-ao.-o*I

jednostki pomocniczej moze
zapoznai sis z projektami uchwar

jednostek pomocniczvch trwa
tvre, co kadencja Rady

*J".1i;l-T:flt##fan6w

,*,i#'r1i?".i:;lfj??[

w tvm

i

kohczy

sis zchw,4

jednostek pomocniczv ch zarzqdza
w6jt w drodze zarzqdzenia,okreslajEc termin

Rozdzial4.
Organizacja wewngtrzna i tryb pracy
Rady
g 13. l. Rada dziala na
sesjach, poprzez swoje komisje oraz
w6jta w zakresie w jakim wykonuje on
uchwaly Rady.
2' w6it i komisje Rady pozostaj4 pod
kontrol4 Rady, kt6rej skladaj4 sprawozdania
ze swojej dzialalnosci.
$ 14. W ramach Rady funkcjonuj4:
1) Przewodnicz4cy Rady;

2) W iceprzewodnicz4cy Rady

;

3) Komisja Rewizyjna;
4) Komisja Skarg, Wniosk6w i petycji;
5) komisje stale;

6) komisje doruLne, do okreSlony ch
zadan.

,.n*i::

Rada powoluj4c komisjg stal4 lub
dorazn4 ustala

jej

zakres zad,an, sklad osobolvy w odrgbnej

$ 16. L Przewodnicz4cy Rady organizuje pracg Rady,
w tym:
1) zwoluje sesje Rady, ustalaj4cjednoczeSnie
porz4dek obrad;
2) zwoluje wsp6lne posiedzenia komisji
stalych Rady;
3) przewodniczy obradom Rady;

4) sprawuje policjg sesyjn4;
5) zarz4dza i przeprowadza glosowanie
nad projektami uchwar oraz podpisuje
uchwaly;
6) kieruje obslug4 kancelaryjnq posiedzeri
Rady;
7) czuwa nad zapewnieniem warunk6w
niezbgdnych do wykonywania przezRadnych
ich mandatu;
8) sklada na sesjach informacje o
zlo2onychinterpelacjac h zapytaniach
Radnych skierowanych

i

#;y.'##*::J'#ji
$ 17'

do w6jta;
przeszkodv w wvkonvwaniu obowiqzk6w,
czynnosci przewodn icz4cesowykonuje

l'

Przewodnicz4cy Rady oraz wiceprzewodniczqcy
Rady koordynuj4 zramieniaRady prace
komisji.
2' Podzialu zadaa w zakresie, o jakim
mowa w ust. I dokonuje przewodnicz4cy
Rady.

,"airl"t;3r?i!'i-f#'

zapewnia

w6jt

poprzez pracownik6w urzsdu,
w rym pracownika wykonuj4cego
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Rozdzial5.
Tryb pracy Rady

$19' 1'Rada obraduje na sesjach, rozpatruje irozstrzyga wdrodze_uchwal
sprawy nare24ce do jej
gmirurv
w innvch ,*u*u.f,, ahk2e w przepisach

X*llr:m'*;*:'r?'#;rm*f-dzie

^'2,*

2. Opr6cz uchwal Rada moze podejmowad:
1) postanowienia proceduralne, wpisywane
do protokolu;

2) deklaracje

-

zawierai4ce samo zobowi4zanie sig do okreslonego
postgpowania;
3) oSwiadczenia - zawieraj4ce stanowisko w
okreSlonej sprawie;

apele

4)

zawierai4ce formalnie niewi4?4ce wezwania
adresat6w zewngtrznych

postQpowania, podj gcia inicj atywy czy
zadania;
5) opinie

-

do

okreslonego

zawieraj4ce o5wiadczenia wiedzy oriv oceny.

3' Do postanowiefi,

deklaracji, oswiadczef, apeli i opinii ma zastosowani
-- '
zglaszania inicjatywy uchwalodawczej i podejmowania
uchwar-

.- X"'l;l#da

odbywa sesje z czgstotliwosciq potrzebn4 do
wykonan

ia

e

przewidziany w Statucie tryb

zadartRady,

nie rzadziejjednak ni2

2'Dla

nadania odpowiedniego wyrazu wydarzeniom
szczeg6lnej rangi, wszczeg6lnorici wrgczenia
nadania honorowego obywatelstw a ataki
innvch waznych dla gminy zd,arzefi, zwola(,
moZna sesjg uroczyst4.
odznaczen

i wyrohnien,

przygotowanie i przebieg
sesji
$ 21.

l.

Sesje przygotowuje przewodnicz4cy Rady.

2. Prry gotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz4dku obrad;

2) ustalenie terminu i miejsca obrad;

";:flillt"nie

dostarczenia radnym zawiadomienia ozwotaniu

sesji zporzqdkiem obrad iprojektami

4) ustalenie listy zaproszonych go5ci.

,

3' Przygotowanie material6w na sesjg Rady jak
r6wniez obslugg organizacyjno-techniczn4 zapewnia
w6jt.
4' Sesje zwoluje Przewodnicz4cy Rady, w razie jego
nieobecnosci wiceprzew odniczqcy.
porz4dku obrad sesvjnvch powiadamia sis
radnych, nie p6zniej niz
or:o?r::Tff;frtfiH.,'ponowanvm

6' Materiaty na sesjg, o kt6rych mowa w ust.2, pkt
3 mogq by6 wysylane w formie elektronicznej.
7

'

w

ptzypadku koniecznosci zwolania sesji, o
kt6rej mowa w art. 20 ust.3
o samorz4dzie
t stosuje siE odpowiei nio, rtvir.'i...tn powiadomienia ustawy
wynosi nie p6zniij niz

iTll?#.tiffi#lj3r,l"
8'w

razie niedotrzymania termin6w, ojakich mowa
wust.5 iust.T,Rada

moze podj46 uchwalg
o odroczeniu sesji i wymaczy6 nowy termin jej
tauycia. wniosek o odroczenie
by( zgloszony przez
radnego tylko na pocz4tku obrad, pried glosowaniem
nad ewentualnym wnioskiem o zmiang porz4dku
obrad.
zawiadomieniu o sesji podaje sig miejsce, dziert,
godzinQ, rozpoczgcia orazproponowany
porz4dek
oorjJ.*

srui;;z;

"*r;:^I:;"ffi[,tJ*"fr'rt"Tm

do radnvch dostarcza siE projekrv uchwal oraz inne
niezbsdne materiary
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ll'Zawiadomienie o terminie, miejscu iprzedmiocie
obrad Rady udostgpnia sig poprzezwywieszenie:
na
tablicy ogloszeri urzgdu gminy, tablicach ogloszeri
* ,ot".t*u.i, na stronie BIp urzgdu.
o kt6rym mowa w ust. 5, przekazujesis r6wniez
osobom, o kt6rych mowa
sr;;:r1:"#';;:r"Twiadomienia,
I' Przed kazd4 sesj4 Przewodnicz4cy Rady, wporozumieniu w6jtem
ustala listg os6b zapros zonych
,"r:#'

*

,

,*1#,fej;tlrladv

mog4 uczestniczv6 - z glosem doradczvm- w6jt, Zasrspca
w6jta oraz Sekretarz Gminy

3' Wsesjach Rady mog4 bra(, udzial takze kierownicy gminnyctr.jednostek
organizacyjnych, kierownicy
referat6w urzgdu orzv pracownicy Urzgdu *yrnur"ni
w6jia
do
referiryania
;;;;
spraw i udzielania
wyjaSnie6.
$ 23' I ' zaproszeni goscie oraz publicznosd ( w tym mieszkaricy Gminy)
w czasie obrad Rady i posiedzeri
komisji zajmuj4wyznaczone dla nic-h miejsca.

2' Utrwalanie przez publicznos6 przebiegu. obrad sesji
przy pomocy urz4dzert audiowizualnych moze
jej przebieg-u-, w tym transmisji i nagrywania
obrad sesji.
3' w6jt zapewniawarunki otganizacyjno-techniczne niezbgdne
prawidlowego

odbywa6 sig wyl4cznie w6wczas, gdy nie utruini
to

dla

przebiegu sesji Rady.

$24'Przewodnicz}cy Rady informuje okoniecznosci wyl4czeniajawnosci sesji
wskazuj'c podstawg
prawn4 wyl4czenia.
Przebieg sesji
$ 25. 1. Sesja odbywa sig najednym posiedzeniu.

2' Sesjq otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczqcy Rady,
chyba Le z przepis6w prawa powszechnie
obowi4zuj4cego wynika inaczej.
3'

Na wniosek

Przewodniczqcego

i kontynuowaniu obrad w innym
4'

o

obrad b4dz Radnego, Rada moze postanowid

*y^uronym

o przerwaniu sesji

terminie na kJle.lnym posiedzeniu tej samej sesji.
przerwaniu sesji w trybie ptzewidzianvm w ust.3
Rada moze postanowi6 w

szczeg6lnosci ze wzglEdu
na niemozliwos6 wyczerpania porz4dku obrad lub koniecznosci jego
rozszerzenia, potrzebg uzyskania
dodatkowych material6w lub inni nieprzewidziane przeszkody,
ulozliwiaj4ce Radzie wlasciwe
obradowanie

lub podjgcie uchwal.

5. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktorzy opu(cili obrady przed ich zakoficzeniem,
odnotowuje sig w protokole.

6' Kolejne posiedzenie tej samej sesji moze by(, wyznaczone
w terminie nie dalszym niz
dnia odbycia poprzedniego posiedzenia. "

7

dni liczqc od

26' l ' Rada moze rozpocz46 obrady tylko w obecnosci co najmniej
polowy swego ustawowego skladu.
2' Przewodnicz4cy
nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych
.Rudy
w miejscu odbywania
posiedzenia Rady spadnie
ponizej polowy skladu, jednikie Rada nie moze
w6wczas podejmowa6
$

uchwal.

$ 27 ' Przed otwarciem sesji Przewo dniczqcy Rady wzywa wszystkich
do

uczestnicy sesji mog4 odm6wi6 modlitwg.

kr6tkiej chwili zadumy,w kt6rej

S28' 1' otwarcie sesji nast-gpuje po wypowiedzeniu przezPrzewodnicz4cego Rady
formuly: ,,otwieram
sesjg Rady Gminy Brarisk,,.

......

2. Po otwarciu sesji przewodniczEcy Rady:

l)

stwierdza, na podstawie listy obecnoSci prawomocnosd
obrad;
2) przedstawia porz4dek obrad sesji;
3) poddaje pod glosowanie zaproponowane zmiany porz4dku
w
obrad sesji.
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"pfii#rffilfffi;.:fil;i.-owa

w ust' 2 pkt 1-2, mogEbvi przeprow adzonez wykorzystaniem
dedykowanej

4' Ilekro6 w dalszych czgsciach Statutu jest mowa
o li5cie obecnosci nalezny przez torozumie6,
zale2nie od
sytuacji' wydruk z dedykowanej aplikacji otsluguj4cej
.aog uruol"; wersjg p^;;*;;;odrgcznymi podpisami
radnych.
$ 29. 1. Porz4dek obrad obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) przyjgcie protokolu

z obradpoprzedniej sesji;

2) sprawozdanie z dzialalnoSci W6jta w okresie
migdzysesyjnym;
3) rozpatrzenie projekt6w uchwal lub zajgcie stanowiska;
4) informacja Przewodnicz4cego Rady o zlokony.ch
interpelacjach izapytaniach przez Radnych do
w6jta
Gminy orazzlohonej do Rady Gminy korespondencji;
5) interpelacje i wnioski radnych;
6) odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
S 30' l' Jezeli protok6l, zobrad poprzedniej sesji, nie zostal
sporz 4dzony do czasu kolejnej sesji, protok6l
taki przyjmuje sig na najbliZszej seslipolego sporz4dzeniu.

2' Sprawozdanie

o

jakim mowa w

g 2g ust. 1 pkt. 2 sklada

w6jt lub jeg o Zastgpca.

3' Informacjg, o kt6rej mowa w 29. ust.l pkt 4 Statutu,
$
moze odczytad wiceprzewodnicz*cy Rady.
$ 31. Przewodniczqcy Obrad:
1) prowadzi obrady wedlug ustalonego porz4dku,
otwieraj4c

"

XS,'#:a:[:u

i

zamykajqcdyskusjg nad kazdym z punkt6w;

wedlug kolejnosci zgloszen, a w uzasadnionych przypadkach
moze takzeudzieli6 glosu poza

3) moZe zabiera(, glos w kazdym momencie obrad;

4) mole udzielad glosu osobie nie bgd4cej radnym.
$32' 1' Przewodnicz4cy rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, azwlaszcza
nad zwigzlosci4
wystqpiefi radnych oraz innych os 6b uczestn iczyiy
ch *i.ri l.
2'Przewodniczqcy..Rady mo2e czynii radnym
-uwagi dotycz[ce tematu, formy iczasu trwania ich
wyst4pieri, aw szczeg6lnie uzasadniony"h p.4,padkach
prfi*ouim6wcE
rzeczy,..

,do
3' Jezeli temat lub spos6b wyst4pienia albo zachowania
radnego wspos6b oczywisty zakl6caj4porz4dek
obrad bqdL uchybiaj4- powadze t"r.ii, Prr.*odniczIcy
nady frzywotuje raanego ,,do porz4dku,,, agdy
przywolanie nie odnioslo skutku
moze odebra6 mu glos,

"ukiiia[ ,anotowanie tego faktu w protokole.
4' Postanowienia ust' 2 i 3 stosuje sig odpowiednio
do os6b spoza Rady zaproszonych na sesjg i do
publicznodci, w tym mieszkaric6w Gminy.'
5' Po uprzednim ostrzezeniu Przewodnicz}cy Rady
moze nakaza(, opuszczenie sali tym osobom sposr6d
kt6re swoim zachowaniem lub wyst4pieniami zakl6c
aiq pirzqaeioi.Jfqaz

lJr:|"'""''

$33'Na wniosek

naruszajq powagg

Radnego, Przewodnicz4cy.Ra{v przyjmuje do protokolu
sesji wyst4pienie radnego

zgloszone na pismie, lecz nie wygloszone w toku
obrad,

34'

nr"r"ir:El

o ,ym radg.

l'

Przewodnicz4cy. Rady udziela glosu poza kolejnosci4
w sprawie wniosk6w natury formalnej,
w szcze g6lnoSci dotycz4cych :
$

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porz4dku obrad;
3) zgloszenia autopoprawek do projektu uchwary
lub wycofania projektu uchwaly;
4) ograniczenia czasu wyst4pieri m6wc6w;
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5) zamknigcia lisfy m6wc6w lub kandydat
ow przy wyborach;
6) zakonczenia dyskusji i podjgcia uchwaly;
7

) zar z4dzenia przerwy ;

8) odeslania projektu uchwaly do ponowne
go rozpatrzeniaprzezw6jta lub komisje Rady;
9) pr zeliczenia glos6w;

l0)

przestrzegania regulaminu obrad;

11) przerwania, odroczenia lub zamkniEcia
obrad.

2' wniosk6w formalnych, okt6rych mowa

wust.l pkt. l,

3-7 i10, niepoddaje sig pod glosowanie.
Rozstrzygnigcie przysluguje przewodni.r4".rn,
Obrad.
s 35' l ' Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnosci zainteresowanego.
Rada moze jednak postanowi6
inaczej.
2' Postanowienie ust' I nie dotyczy przypadk6w
nieusprawiedliwionej nieobecnosci zainteresowanego
na

sesji.

3'w ptzypadku' gdy pracodawca zwr6ci sig do Rady zwnioskiem
owyrazenie zgody na romviqzanie
zradnym stosunku pracy, wniosek taki Przewodniczacy"naof
kieruje uprzed;; ;, zaopiniowan ia przez
Komisjg Skarg, wnioskdw i perycji. postanowienia
ust. i i z ,alr;.
sig odpowiednio.

36' 1' Po wyczerpaniu listy m6wc6w, Przew.odniczqcy
Rady zamykadyskusjg. w raziepotrzeby zarz4dza
przerwq w celu umozliwienia wlasciwej
Komisji lub wojtowi'ustosunkowania
---f.rygo,owania sig do zgloszonych w czasie
a jedli zaistnieje taka koniecznosc
poprawek w rozpatrywanym
3:lXl.J,:':tou*,
$

2' Po zamknigciu dyskusji przewodniczEcy Rady
rozpoczynaprocedurg glosowania.
3. Po rozpoczgciu procedury glosowania,
do momentu zarz4,l.zenia glosowania, przewodnicz4cy
Rady
glosu tvlko w celu zstoszenia tuu urasaJnienia
ioio'urn"go

ilHrliffl'rt"f#,li
,,r,,l,il;,l

::

"X'.::'rtl;r'ffi?llffi[1*.

2' czas od otwarcia sesji
3. Postanowienie ust.

do

jej

zakonczenia uwaza sig za czastrwania sesji.

2 dotyczy takze sesji, kt6ra obiEla wigcej niz jedno posiedzenie.

Do wszystkich os6b pozostajacyclr

miejscu obrad

.w
zastosowanie og6lne przepisy porz4dkowe
wlasciwe
$

lut

Przewodnic z4cv Radv kohcry sesjs, wvpowiadaj4c
rormurs

$ 38' Po zakonczeniu sesji Przewodniczqcy Rady wzywa
wszystkich do kr6tkiej
uczestnicy sesji mogE odm6wi6 modlitwg.
$ 39'

o sposobie

'iniosku

po

chwili

zadumy,w kt6rej

zakonczeniu sesji

lub posiedzenia
dr".i"jr.i ,i't,ory, sesja sig odbywa.

maj4

40' I ' z przebiegu obrad sesji Rady sporz4dza
sig protok6l, kt6ry odzwierciedla jej przebieg.

2. Protok6l z sesji zawieraw szczeg6lnoSci:

l)numer, datg imiejsce odbywania sesji, godzing jej
rozpoczgcia izakonczenia oraz wskazywa6
numery
podigtych uchwar, imig i nazwisko przewJdni"ra."gf
i ri.t"koranta;
"ui'"J
2) stwierdzenie prawomocno$ci
posiedzenia;

3) odnotowanie przyjgciaprotokolu z poprzedniej
sesji,;
4) ustalony porz4dek obrad;
5) przebieg obrad'

aw szczeg6lnosci tresd wyst4pieri albo ich streszczenie, teksty
zglos zonych,jak r6wnie2
uchwalonych wniosk6w, a nadto odnotowanie
iakt6w rgtorr"niupisemnych wyst4pieri;

6)przebieg glosowaf nad uchwalami oraz,innymi
aktami Rady, zimiennym wyszczeg6lnieniem
glos6w: ,,2a", ,,przeciw" i,,wstrzymujEcych"
liczby
oraz giosow ni"i-ry.rr, *ytq"rni" w6wczas
gdy
nie bylo
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i;::llffiJl^Tffiffitffiglosowania za pomocE urz4dzei umozliwiaj4cych

sporz4dzenie iutrwarenie

7) wskazanie wniesienia przez
Radnego lub Radnych zdaniaodrgbnego
do trejci uchwaly;
8) podpis przewodnicz4cego obrad

i protokolanta.

3. Do protokolu dol4cza sig:
1) listg obecnojci radnych;

2) listg zaproszonych gosci oraz
os6b, o kt6rych mowa w 22.ust.
2 i 3 Statutu.
$
3) teksty podigtych uchwal przez
Radg
oraz innych j ej rozstrzygnigt;

4) listy giosowari nad uchwalami
wygenerowane z dedykowanej aprikacji
obslugui*cej Radg;
5) protokoty glosowari tajnych;

6) zgloszone na piSmie wyst4pienia
Radnych;
7) inne materialy bgd4ce przedmiotem
sesji
,

"*["Jl]::lr'ffi##lT:'*'"''u

lub zlozonena rgce przewodnicz4cego w
trakcie obrad.

cvframi rzvmskimi odpowiadaj4cvmi
numerowi sesji w danej kadencji

5'Protok6l zobrad przechowuje sie w^11{,zl..gTi1y,
gdzie.wy.ktada sig Radnym do
wgl4du wBiurze
jego przyJQcrc.
$ 41' 1' Poprawki i uzupelnienia do protokolu winny
by6 wnoszone przez Radnych wfbrmie
pomoc4 poczty elektronicznej
pisemnej, za
na adres e-mail prrypitiiy;;;
oraz r"p"j."a^ri.twem erektroni.^.]
skrzvnki podawczej tf',o|, ,i:q*Lj--rii
!.ady
ao'ariu' rrrprJa"ii_sesji,..na
kt6rej ma nast4pi6 przyjgcie
protokolu z sesji lub w trakcie
takiej sesjiw
Rady na 5 dni przed terminem sesji,
na ttO.e.1 ma nast4pi6

punkcie poswigconym tej kwestii.

',r.'"*?*Xr":,tlifi?.:l'.ffi,*';l;#;:::jfga
."r,'*l',iiil,t::::::-.,Xlffry"Xr:**liezostanie
,0.1;ffi,""1;?0r"fl:t-'""#ili.Tenie

Przewodn iczEcvRadv, po wysruchaniu
protokoranta

uwzgrsdnionv, Radnv mo2e wniei6
sprzeciw do Rady.

proceduralne o przvjeciu protokolu
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu

5' Uprawnienia' o kt6rych mowa w
ust. 1.i 3,. przysluguj4 r6wnie2 w6jtowi
oraz kuddej osobie, kt6ra
i, wvtqcznie *,ut .,i" d;t.,u.;;1"r, *ypo*i.a,i,
,L,,.ach i na zasadach

;l|::i:[:ioj,Jj|*ffi:*

Uchwaly

-,ff';Jn"tif#.,'-T:lX|i"ffi.?:[f*'"e
* #}. rtj;;:,]"n'
1

i rormalne Rada rozstr zvsa wdrodze
grosowania, kt6rego

w kt6rych Rada nie realizuje swoich
uprawnief stanowi4cych i kontrolnych
moze.

) zajmowa6 stanowiska;

2) wydawa(, opinie i oSwiadczenia;
3) podejmowai deklaracje i apele.

l)

3' Uchwaly, o kt6rych mowa w ust. 2,
sporzqdzanesE w formie odrgbnych
dokument6w.
$ 43. 1. Inicjatywg uchwalodaw czq, z zastrzezeniem
ust. 3 posiadaj4:
Rada;

2) komisje Rady, o kt6rych mowa g
w 14;
3) kluby radnych;
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4) Przewodnicz4cy Rady;
5) radni w liczbie co najmniej
l/4 ustawowego skladu Rady;
6) mieszkancy gminy;

7) W6jt;

*,,3;IJffi#ffi3'#;;H:*::X;*,i;ffiT[.'fff;Tffi:resronego

projektu uchwary arbo zgroszenie

3' obywatelska inicjatywa uchwalodawcza
regulowana jest w odrgbnej uchwale
Rady Gminy Bransk.
4. Projekty inicjatyw uchwalodawczych
sklada
sig w Biurze Rady.

o",i;,y, "Y?rli!!!^:rfft*#"';;i#{".jest

wniosek wskazuj4cv koniecznosi podjecia
okredlonych dziatan,

l)

okreslenie przedmiotu uchwary, ewentualnie
propozycje zapis6w uchwaly;
2) uzasadnienie do wniosku;

3) spodziewane efekty proponowan ych
dzialair;
4) ewentualne skutki finansowe proponowany

ch dzialan.

6'

w

przypadku, gdy zglaszany jest
okreslony projekt uchwaly, winien on
zawiera6:

l) tytul uchwaly;

2) podstawg prawnE;
3) przepisy reguluj4ce materig bgd4cq
przedmiotem uchwaty;
4) okreSlenie organu odpowiedzia lnego
zawykonanie

uchwaly;

5) okreslenie terminu wejdcia

w

Lrycieuchwaty rub terminu

jej obowi4zywania;

6) aprobatg o zgodnosci projektu uchwaly
pod wzglgdem formalno-prawnym;
7) uzasadnienie.

7'

W sytuacji' gdy

zgloszono wniosek o konieczno(ci

Przewodnicz4cy Rady priekazuje
ni.r*io.rri. w6jtowi
uchwaly przez merytory cznie odpowieazialn4

podjgcia okreSlonych

..t.Ii

dzialafi, wniosek taki
prrygotowania, na jego podstawie, projektu

kom6rkg organizacyjn4 Urzgdu.

8' Do projektu' o kt6rym mowa w
ust. 7, stosuje sig postanowienia ust.
6.
uchwal poddaje sig zaopiniowaniu przez

,"ri;f:ffi|'

wtaiciwe komisje stale Rady rub na
wsp6rnym ich

10' Przewodnicz4cy Rady przekazuje
projekty uchwal do zaopiniowania.wlasciwym
komisjom i w6jtowi,
ztym 2e w6jt nie opiniuje projekt6w
uchwal Ldnlsz4cych ,iE ao

,i,"*n gtrznejorganizacji Rady.
I I ' Postanowienia ust' 8-9 nie dotyczqprojekt6w
uchwal wprowadzanych do porz4dku
obrad na sesji.
12' Projekty uchwal powinny byi
opiniowane, co do ich zgodnosci z prawem
przez radcaprawnego.

l3' Uchwaty numeruje sig cyframi rzymskimi.odpowiadaj4cymi
numerowi sesji w danej kadencji,
arabskimi odpowiadaj4cymi numerowi
cyframi
rco-re;ne.; uctrwaty , iri{"L"^*m
roku kalendarzowego.
S

44. L Radajest zwi4zanauchwal4 od
chwili jej podjgcia.

,,.;;r'":T,f,Trfl;ffift::$f"j uchwatv moze nast4pi6 tvlko wdrodze odrsbnej uchwary podjetej
3' Postanowienia ust. 2 nie stosuje
sig w odniesieniu do oczywistych omylek.
4' Za oczywist4 omylkg uwu2asig drobne
blgdy w tekscie uchwar zwraszczatakie jak
blgdy w pisowni oraz
blgdy w obliczeniach matemaqtcznycir.
Prostor*i" o.ry*iri".i omvrti nie moze r,,i"iriJo.sci
uchwaly.
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$ 45' Uchwaty Rady powinny

byi

2:{:tr:::If^iii!1i?}';Yr*"kiach

zred.agowanew spos6b zwigzly,syntetyczny,
przy uLryciuwyrazeri w ich
uch'iar

narezl'ilk;; io.r,gi*u,i

^,ie;;;;",iu,,i,p.";ii.ty.,ny*i,

$46' l'Ilekrod przepisy prawa ustanawiaj4 wym6g dziatania.l{l
po zaopiniowaniu
w uzgodnieniu lub w porozumieniu

jej uchwaly,
z organami uarninirt.iqi rzaaowei rub innymi
organami, do zaopiniowania
lub uzgodnie nia przedkladany j est pro;
e['t uchwaly przyjety przez Radg.

o,"j:ol::1ffi:,;'il&:$"i;;#:r?::::i#ffi:,

sdv zprzepis6w prawa wvnika, 2e przedtozeniu podrega

s 47' 1' Uchwaly Rady podpisuje Przewodnicz4cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi4 inaczej.
2' Przepis ust' I stosuje sig odpowiednio do
wiceprzewodnicz4cego Rady prowa dzqcegoobrady.
$48' I'oryginaty uchwal ewidencjonuje wrejestrach iprzechowuje
wraz zprotokorami sesji pracownik
urzgdu, wykonuj 4cy zadania obslugi Rady.

2' odpisy uchwal

dorgcza sig w6jtowi, kierownikom referat6w. jednostek
i
organizacyjnrrch, kt6rzy
zobowi,zani do okreslony ch dziarart,z iokument6w
tych wynikai4cych.

sE

Procedura glosowania
S 49.

l. W glosowaniu bior4 udzialwyl4cznie radni.

2' Rada podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym
zwyklEwigkszosci4 glos6w w obecno(ci
co najmniej
polowy ustawowego skladu naiy, cf,yua
ze ustawa stanowi inaizej.

$50' l'Glosowanie jawne odbywa sig przez podniesienie rgki
przy r6wnoczesnym wykorzystaniu
za giosy oaoan"_rznap ,it;;; il;." .iag"*
,,r*;, ,,,pru"iw,, orM,,wstrzymujg
sig"' Imienny wkazz glosowania;"awrego
zwykorzystuni.* iiz4azeniado liczenia glos6w
stanowi zalqcznik
do protokolu z sesji.
urzqdzenia do liczenia glos6w.

2.

o wyniku glosowania

decydui4 wskazania elektronicznego systemu
grosowania.

,,,!*Yo,iffi;:'r'.ffi:ffi,[1:[#i:',]?,fj::"

wania przv pomocv urzqdzenia

do riczenia gros6w,

4' Glosowanie jawne zar.zqdza i przeprowadza
PrzewodniczEcy obrad, przelicza oddane glosy
,,2a,,,
,,przeciw" i,,wstrrymuj4ce sig';, rrn,r.y. je ipor6wnuiac
)irrii 13qrv.h obecnych na sesji, wzglEdnie
skladem lub ustawowym skladim Rady,
ze
naiazu;. oanoto*uni"-wynito* glosowania
5' Do przeliczenia glos6w przewodnicz4cy
obrad mo*e wyznaczy( radnych.

w protokole sesji.

6. Wyniki glosowania jawnego oglaszaprzewodnicz4cy
obrad.

7' Glosowanie jest utrwalane za pomocl
urzqdzen umozliwiaj4cych rejestracjg imiennego
glosowania.
Imienne v"ykazy glosowari radnych podun.
s4 niezwlocmie do
wiadomtici
fublicznej
poprzez
umieszczenie
ich w Biuletynie Informacji pubiicznej
orazw spos6b zwyczajowo przyiety.
51'
I' w glosowaniu tajnym radni glosuj4 za pomocQ kart
$
ostemplowanych pieczgciq Rady, prry czym
kuzdorazowo Rada ustala spos6b glosJwaniu,.
u.u*o
gioro*uni.
prr"prr*urii- *yurunu
z grona Rady
:
Komisja Skrutacyjna z wylonionym ipoSr6d
siebie przewoA?"a.y..
2' Komisja skrutacyjna przed pr4tst4pieniem
do glosowania objasnia spos6b glosowania
je,wycrytuj4c kolejno .ianyit z tiity
tUeJnosci.

i

przeprowadza

3' Karty do glosowania wydaje sig w liczbie
r6wnej liczbie radnych bior4cych udzialw glosowaniu.

*a.lrl"lr,Xtzeliczeniu

glos6w Przewodnicz4cy Komisji Skruracyjnej
odczytuje protok6l, podaj4c wynik

5' Karty z oddanymi glosami i protok6l glosowania
stanowi4 zal4cznikdo protokolu sesji.
1'Przewodnicz4cy
$52'
obrad przed poddaniem. wniosku pod glosowanie
precyzuje ioglasza Radzie
proponowan4 tres6 wniosku w taki
spoi6b, aby jego r"aur.!;u byra przejrzysta,
a wniosek nie budzil
w4tpliwoSci co do intencji wnioskodawcy.
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2' w pierwszej kolejnosci PrzewodniczEcy
obrad poddaje pod glosowanie wniosek
najdalej id4cy, jesli
moze to wykluczyd potrzebg glosowania
nad pozostaiy*i irrr""rtuiri. e*.rtrurrv
.por, co do tego, kt6ry
z wniosk6w jest najdalej id1cyiozstrzyga przewodn
iczqcy obrad.

3'w

prrypadku glosowania wsprawie wybor6w
os6b, Przewodniczqcy obrad przed zamknigciem
kandydat6w zapytuje
listy
;ry ,gid.ra riE undvao*ai i po otiry*uriu'oopowiedzi
.kaadego
.2,]i.,i,
poddaje pod
twierdz4cej
glosowanie zamknigcie risty lanlydat6w,

a;ffi;

zarzEdzawybory.

4' Przepis ust' 3 nie ma zastosowania, gdy
nieobecny kandydat zloLryluprzednio
zgodg na pismie.

s53' l'Jezeli opr6cz wniosku (wniosk6w) opodjgcie uchwaly.wdanej
sprawie zostanie zgloszony
wniosek o odrzucenie- tt$o wniosku (wniosk6w),'
* pi".*rr.; kolejnosci Rada glosuje nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku (wniosk6w)
o podjgcie uchwaly.
2' Glosowanie nad poprawkami do poszczeg6lnych
paragrafow.lub ustgp6w projektu uchwaly
nastgpuje
wedlug ich kolejnosci, ziym, ze wpieiwszej
liolejnos.i p.i"*"aricz4cy obrad poddaje pod
glosowanie te
poprawki, kt6rych przyjgcie lub odrzucenie
rozstrzygao
innych poprawkach.

,r.

i;il"i0;'?Jr*,::l*Xa

"*Ji}*TXlidku

poprawki wvkluczajQcej inne poprawki
do projektu uchwary, poprawek rych

zgloszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwaly kilku poprawek stosuje sig zasadg

5' Przewodnicz4cy obrad moze zaruldzi(,glosowanie
lqcznienad grup4 poprawek do projektu
uchwaly.
6' Przewodnicz4cy obrad zarzEdza glosowanie.w
ostatniej kolejnosci za przyjgciem uchwaly
w calosci ze
zmianami wynikaj4cymi z poprawek wnfesionych
do projektu
uchwaty.

7' Przewodnicz4cy obrad moze odroczy( gtosowanie,

;ffi1filTiJfl.r},t]]:ek

o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny
do
przvietvch poprawek nie zachoizi sprzecznos6
pomisdzy poszczeg6rnymi

$ 54' 1' Glosowanie

ztylkla wigkszosci4 slgs6y oznacza, 2e przechodzi
wniosek lub kandydatura, kt6ra
cd;ffifmujacvch
sis i niewaznvcrr nie dori;,a;i;
X7;:#t\:Zffii[',ffi.i:T')^r?ri,T,:;i::,'i"

2' Jeaeli celem glosol.ania jest wyb6r jednej

kilku os6b lub. mo2liwosci, przechodzi kandydatura
lub
wniosek' na kt6ry oddano liczbg glos6w wigi<sz4
oa tlczuy glos6w oaaanycrr na pozostale.
$ 55. 1. Glosowanie be.zwzglgdnq wigkszoSciq glos6w
oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura,
kt6re uzyskaty, co najmniej
ieaen gtos'wigcej od sumy pozostalych waZnie oddanych glos6w,
to znaczy
przeciwnych i wstrzymuj4cych sig.
z

2' Glosowanie bezwz-glgdn4 wigkszosci4. ustawowego
skladu Rady oznac za, ze przechodzi wniosek
lub
urytiuiu liczbg calkowit4.wazny.fi gr";;; oddanych
,u *niolti.m lub kandydatem,
przewyzszaiqc4
kandydatura, kt6ra

polowE ustawowego skladu Rady,
a

,ir*iit"lpolowie najblizszq,.

3'BezwzglEdna w-igkszosi glos6w przy parry.stej.liczbie
glosuj4cych zachodziw6wczas, gdy zawnioskiem
lub kandydaturE zostalo oddanych 50olo +
i wuznieoaAuny.h"gtorO*.

4'Bezwzglgdna wigkszosd glos6w

I'rl."ut*:"*

przy nieparzystej liczbie glosuj4cych zachodzi
w6wczas, gdy za
i-*,uo*; oa ticzuy poro.iuiy"t wuznieoddanych

lub kandydatur4 zostila oddana ri"rua groro*'o

Komisje Rady

komisji statvch

"d;H;'"'*T;1if"1ff1':.rr"fff:g6lnvch
57'

i

dorainvch, zakres zadah orazsklad osobowy

l'

Komisje stale dzialaj4zgodnie zrocznymplanem
pracy zatwierdzonym przez Radg.
2' Rada moze nakazai komisjom dokonanie
w planie pracy stosownych zmian.
58.
1.
Komisje
S
Rady mog4 odbywa6 wsp6lne posiedzenia.
$

,"03;Joo":ffr#,t"':"enia

komisji prowadzi jeden z przewodnicz4cych
komisji wybierany kazdorazowo
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$ 59' Komisj e anarizui4sprawy, okresrai4 wnioski,
opinie

,rr.urll;"tffffi*.j1:*,lf:"t
$ 61.

l. Komisje

i

przekazui4je Radzie.

przewodnicz4cv komisji lub zasrspca
przewodnicz4cego komisji, wybrany

pracuj4 na posiedzeniach.

2' Do posiedzeri komisji stalych stosuje
sig odpowiednio przepisy o posiedzeniach
Komisji Rewizyjnej.
komisji stalvch, co najmniej raz doroku przedsr
awiajqna sesji Rady spraw

,r)rilr|"ili;ff*ff1",

ozdania

-,f"li;?"1]iTdxlHi:,*T:'il"Jflffi,:[

s4 wgrosowaniu jawnvm zuyktq wiskszosci4

gros6w,

Radni
$ 64' Radni potwierdzaj4 swoj4 obecnoi6 na sesjach posiedzeniach
i
komisji podpisem na liscie obecnosci.

$65'

l' w

przypadku notorycznego uchylania
sig przez

radnego od wykonywania jego obowi4zk6w,
Przewodnicz4cv Rady moze wniosko*Zl
o udztetenie rld;;;; upomnienia.
2' Stanowisko wsprawie, ojakiej mowa
wrst. l Rada podejmuje po uprzednim umozliwieniu
zlo2enia wyjaSnief, chyba, ze oiuzesig
radnemu
io niemozliwe.
s 66' 1' w przypadku wniosku pracodawcy. zatrudniajqcego
radnego
Rada moze powolai komisjg doruziqdo

o rozwi4zanie z nim stosunku pracy,
sz.z"golo*"go ,6uauiia wszyitkich okolicznoscr
sprawy.
2' Komisja ptzedkladaswoje ustalenia propozycje
i
na pismie przewodnicz4cemu Rady.
3' Przed podjgciem uchwaly w przedmiocie
wskazanym w ust. I Rada powinna umozliwii
zlo2enie wyja5nieri.
radnemu
Rozdzial6.
Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej
Organizacj a Komisji Rewizyj nej

a.r$u"'i.1;;:U:1"

Rewizvjna sklada siQ

z

5 cztonk6w

w

tym

przewodnicz4ceso,

Zastspcy

2. Przewodnicz1cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Rada.
3' ZastEpcq Przewodnicz4cego Komisji Rewizyjnej

wybiera Komisja Rewizyjna.

$68'Przewodnicz4cy.t<o3lsji Rewizyjnej organizuje praca
Komisji Rewizyjnej iprowadzi jej obrady.
y^!ff:::-u nieobecnosci Przewodni"ii""so tuu ntemoznosci dziaiani u, 1"lio-Lu'aania
wykonuje jego

oruffi'lonek

Komisji Rewizyjnej nie moze brat, udzialuw
glosowaniu, jezeli dogczy ono jego
interesu
Zasady i tryb kontroti

,",rfrJrl;l;f,lir?:rffii"j*
"jru't,riffi#f;rr:i:juu

przeptowadza kontrole kompleksowe
w zakresie ustaronym w

jej pranie pracy,

decvzjg wsprawie przeprowadzenia kontroli
kompreksowej nieobjgtej planem,

,"Jlh;5n"t[1Xff]i?i11u|:il1"'','dziararnos6

w6jta, gminnvch jednostek organizacyjnych jednostek
i

- legalnodci,
- gospodarno(ci,
- rzetelnoSci,

- celowoSci,
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oruz zgodnoSci dokumentacji ze
stanem faktycznym.

*uffiiilXr:,tl;?,li

bada w szczeg6lnosci gospodarks
finansow4 kontrolowanych podmiot6w,
w tym

$ 72' Komisja Rewizyjna przeprowadza nastgpui4c

"ffffi,':ht:we

-

e rodzajekontroli:

obejmujqce calo56 dzialalnoici kontrolowanego
podmiotu lub obszemy zespol
dziararttego

')fi:ffffi,T;l,tlTHi3T,.IJ,T::L:lffffi:'i^:?",1?lnienie

"Y[fr13fi;;ff1'1},"":ffiil::',1

z zakresu dziararnosci kontrorowanego

ustalenia, czv wvniki poprzedniej

kontrori

zostaty uwzgrsdnione

$73' l'Przewodnicz4cy Komisji Rewizy-jnej r.nfgrmuje
w6jta ikontrorowanego na pismie ozamiarze
niz3 dii-przed jej rffic;;;;," wraz zpodaniem
rodzaju kontroli.
Rewizvjnej moze podjqd d,ecvzjs o urworzeniu
zespor6w

przeprowadzenia kontroli nie p6Zniej

kontrolnych

"*.1iil'J)l?Xlli?il,rfi'""
.

3.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwa6
dluiej niL
_ dlu2ej niZ2 dni roboczych.

r sprawdzaJEca

5

dni roboczych, a kontrole

problemowa

$ 74' 1' Postgpowanie kontrolne przeprowadza siE
w spos6b umozliwiaj4cy bezstronne i
rzetelne ustalenie

ir#"**il:_,"#;:[:*jflrffi:fi:yffi,,:ffi.1;]l1,l;{ffi1ft,j.;;,,11."0,,.,**",r.1"..,i

2' Stan faktyczny ustala sig na podstawie
dowod6w zebranychw toku postgpowania
kontrolnego.
3'Jako dow6d moze-by6 wykorzystane..wszystko,
co niejest sprzeczne zprawem, aw szczegblnosci:
ogledzin,
swiaotow,
'"Lnurii
fl:f}ffiT}rvvniki
"pi"r.}.sll"n or*pisemne wyjasnienia i ojwiadczenia
$ 75' Kontrolui4cy. obowiTani s4 przed przyst4pieniem
do czynnosci kontrolnych okaza(kierownikowi
podmiotu upowazniei,[-rya;.e
o;rr";i;r;;oani.r4."go K;t.jitewizy;ne; oraz
dowody

}:#:,'::*ego

,."*11,,1;5PH,'5-"[::[,"Ji]ffi?:

podmiotu obowi4zanv

2' Kierownik kontrolowanego podmiotu.
obowipany

jest

jest

zapewnid warunki i srodki

w szczeg6lnosci przedkladat,

Ilffi"#X'J:l 3li'il:lll#:*ffiI*lif'ru1ix;;f#J,l"o|.,,"

konlrori o,"z'imozti*re

na

Lqdanie

r.oniior,lffi

3' Kierownik kontrolowanego podmiotu,
kt6ry odm6wi wykonania.czynnosci, o
kt6rych mowa w ust.
rgce osoby kontrolu.l4cel plsemnego
wyjadnienia.
"t"aiiii'"a

obowi4zany jest do niezwlocznJgi

dra

I i 2,

,,,JJi;'*il;:,lJ{T*',Jffi};,i'"HIt'L#Ji$:xil::,:,,."*T:?:: ouo*,q,;v iest udzie,i6 ustnvch

o"rtl"',i;t#ll''ii;J:il:"tt wvkonvwane s4 w miars mozliwosci w dniach oraz godzinach pracy
Protokoty kontroli

,,",1,1t;|ff;;;1y,Tnjffi?i1ail
1) nazwg

z

przeprowadzonej kontroti

-

w terminie 5 dni od daty

jej

-

zakonczenia

i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imig i nazwisko kontroluj4cego (kontroluj4cych),
3) daty rozpoczgcia i zakohczenia czynnosci
kontrolnych,
4) okreSlenie przedmiotowego zakresu
kontroli

i okresu objgtego kontrol4,
5) imig i nazwisko kierownika kontrolowanego
podmiotu,
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6) przebieg i wynfk- czynnosci kontrolnych,

aw

szczeg6lnosci wnioski kontroli wskazuj4ce
na stwierdzenie
p""o-i"i, oruz wskazanie dowod6w potwierdzaj4cych

kontrolowaneso

ffi1,ffi*Jfr:JJ"Tlli::5ci

7) datg i miejsce podpisania protokolu,
8) podpisy kontroluj4cego (kontrolujEcych)
i kierownika kontrolowanego podmiotu, rub
notatkg o odmowie
podpisania protokolu z podaniem piry

"ry"odmowy.

2' Protok6l pokontrolny okresla wnioski,
zalecenia usunigcia nieprawidlowosci stwierdzonych
w wyniku
kontroli.
$ 79' 1' w przypadku odmowy podpisania.protokolu przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest
obowi4zany do zloaenia- w terminie 3
on
dni od oury oaror,riy pi."rn"go wyjasnienia j
ej przycryn.

2' wyjasnienia' o kt6rych mowa w ust' I sklada
sig na rgce przewodnicz4cego Komisji
Rewizyjnej.
podmiotu moze ztozvi na rsce przewodnicz4cego

or,r$":u1.'u[11:Ii'] ffili:';:un"*o
2'uwagl okt6rych mowa wust. l

Rady uwagi

sklada sig wterminie Tdni od daty przedstawienia
kierownikowi

kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego

Oo

poOfi.uniu.

$ 81' Protok6l pokontrolny sporzqdza sig

czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz
otrzymuje
.w
Rewizvjnej, pozosiale
otrzvmu.;fi przewodniczqfy Ruoy, wo;t i ki.r;;;ik

I:i:ffS,}"rffIr5"#::,J

Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

3l

$ 82' Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia
projekt pranu pracy w terminie do dnia
grudnia kazdego roku, poprie dzaj4cy rok
objgry ph;; ;r""y.^

$83' I'Komisja Rewizyjna sklada Radzie

-

wterminie do dnia 3l marca kuzdego roku

sprawozdanie ze swojej dzialalnoSci w roku
poprzednim.

-

roczne

2. Sprawozdanie powinn o zawierat
I

) liczbg, przedmiot, miejsca, rodzaj

i

czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaznajwuzniejszych nieprawidlowoici
wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwal podjgtych przez Komisjg Rewizyjn4,

-'wtrt::i;:"kontroli

dokonanvch przezirnepodmioty wrazznajwa[niejsrymi
wnioskami, wynikaj4cymi

5) oceng wykonania budzetu Gminy zarokubiegly
oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3 ' Poza przypadkiem okreslonym
w ust. 1, Komisja Re wi4tjnasklada sprawozdanie
ze swej dzialalnosci po
podjgciu stosownej uchwaty Rady, okresl
aj4cej przedmlot i te#in
z lozeniasprawozdania.

posiedzenia Komisj
i Rewizyj nej

, r"f-11;.1;"ii[t3,*:fi?#.obraduje
2' P rzew odnicz4cy Kom

i

sj

na posiedzeniach zworvw anvch przeziej przewod
niczqcego,zgodnie

i Rewizyj nej moze zaprosi

i

na j ej posiedzenia

:

1) radnych nie bgdEcych czlonkami

Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaffitgaaowane na wniosek Komisji
Rewizyjnej w charakterze bieglych lub ekspert6w.

*.#,XJati;1'"il;f"'"isji

sporz4dza sig protok6l, kt6rv wiernie odzwierciedla
przebieg posiedzenia, a w

"ilHLlffi.#fi;ri",i]ii"',ffi;,godzins

rozpoczEcia izakohczenia posiedzenia, nazwisko
iimis

2) stwierdzenie prawomocnoSci posiedzenia;
3) nazwiska i imiona obecnych czlonk6w
Komisji;
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4) uchwalony porz4dek posiedzenia;

5)przebieg posiedzenia'
glosowania;

aw

szczeg6lnosci, zgloszone wnioski

iopinie, tresi podjgtych uchwal oraz wyniki

6) do protokolu dol4cza siE:
a) listg obecnoSci;
b) inne materialy przedloloneKomisji
do zaopiniowania;

c) zlozone na pismie usprawiedliwienia nieobecnosci.
7) protokoty z posiedzeri Komisji otrzymuj4
w ci4gu kadencji kolejne numery, poczqwszyod
numeru jeden;
8) protokoty z posiedzeri Komisji numerowane
s4 cyframi arabskimi, lamanymi przez rok,.

,or":il"1,lt*-[:H'il,t:H?itr]

zapadail zwvvrqwiskszosciq glos6w w obecnosci,
co najmniej porowy

$ 86' obslugg biurow4 Komisji Rewizyjnej zapewniaSekretarz
Gminy w porozumieniu z w6jtem.
$ 87' Komisja Rewizyjna moze korzysta( zporad,, opinii i
ekspertyz os6b posiadaj4cych wiedzg fachow4
w zakresie zwi1zanym z przedmiotem jej dzialania.

zasadyitrybdzialar,rT:r'*',:ii'Juur*,wniosk6wiperyc ji
$ 88. 1. Do zadaft komisji skarg, wniosk6w

i petycj

i

naleZy:

l) rozpatrywanie skarg do rozpatrzenia kt6rych organem
wlasciwym jest Rada Gminy, sldadanych
obywateli dotycz4cych zadan lub dzialalnosci riro.ltu
i tieiownit<o* j.ano.t.r. organiracyinych

przez

Gminy
zawesuadministracji rz*dowej,

Brafsk' z wyj4tkiem skarg w sprawach nale?4cych
di zadahrLconych i
2)tozpatrywanie wniosk6w, do tozpatzenia kt6rych
organem wlaiciwym jest Rada Gminy, kt6rych
przedmiotem mog4 by6 *,,"r"gilnosci sprawy'
ur.p.r-*iu organizacji, wimocnienia praworz4dnosci,
pracy i zapobiegania naduzycio*,'o.hrony
,rturnos.i oriz tepszego zaspokajania

ilfi:X.}]*ta

potrzeb

3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady
Gminy Brarisk.
$ 89' Komisja skarg, wniosk6w i petycji przedkladaopinig przewodnicz4cemu
Rady, kt6ry wprowadza do
porz4dku obrad najblizszej sesji ,orpit rLni"itcargi.
S

3

I

90'

w sklad komisji

ds' skarg, wniosk6w i petycji wchodzq przedstawiciele
wszystkich klub6w radnych.

$ 91' Komisja skarg, wniosk6w i petycji przedklada Radzie do
zatwierdzenia plan pracy w terminie do
stycznia kazdego roku.
$ 92'

Komisja skarg, wniosk6w i petycji sklada Radzie

-

roczne sprawozdanie ze swojej dzialalnoSci
w roku poprzednim.

w terminie do dnia

$ 93' 1' Komisja obraduje na posiedzeniach zwotywanych
z zatwierdzonym planem pracy orazw miarq potrzeb.

przez jej

3l

marca kazdego roku -

przewodniczqcego, zgodnie

2'Posiedzenia komisji mog4 by6 zwolywane
zwlasnej inicjatywy przewodnicz4cego komisj

umotywowany wniosek:

l)

i,

atak6e na

Przewodnicz4cego Rady;

2) nie mniej niz 5 radnych;
3) nie mniej

niZ2 czlonk6w komisji rewizyjnej.

3. PrzewodniczEcy komisji moze zaprosi6
najej posiedzenia:
1) radnych nie bgd4cych czlonkami

komisji;

2) osoby zaangazowane na wniosek komisji
w charakterze bieglych lub ekspert6w.
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$ 94' uchwaly komisji skarg, wniosk6w i.petycji zapadajq
zwykl4 wigkszosci4 glos6w w obecnosci
najmniej pololvy skladu komisji, w glosowaniu ja*ny, ' -!-.
co
g 95. Obslugg biurow4 komisji
zapewnia W6jt.
l,

z as

adyrrr"lrXffi

I

o*

.u

ary" r,

g 96. Radni mog4 tworzy6 kluby
radnych.
$ 97' 1' warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w

nim udzialu, przez conajmniej 4 radnych.
2' Powstanie klubu musi zosta' zgloszone na pismie
Przewodnicz?cemu Rady w terminie 14 dni
od jego
powstania.
3. W zgloszeniu podaje sig:
1) nazwg klubu,

2) listg czlonk6w,
3) imig i nazwisko przewodnicz4cego klubu.

4'w

razie zmiany skladu klubu lub. jego_rozwiqzemia przewodniczqcy
klubu jest obowi4zany do

niezwlo cznego poinformowania o tym na pismi
J erzewoairi"ra..io nuay.
$ 98.

l. Kluby

dzialaj4wyl4cznie w ramach Rady.
2. Przewodniczqcy Rady prowadzi rejestr klub6w.
1'

khbl:l'

Kluby dzialai4 w okresie kadencji Rady. Uplyw kadencji
Rady jest r6wnoznaczny zrozwi4zaniem

2' Kluby mog4 ulegad wczesniejszemu rczwi4zaniu
na mocy uchwal ich czlonk6w, podejmowanych

bezwzglEdnEwigkszosci4 w obecnoscl, co najmniej
poro*y .rront6w klubu.
3' Klub podlega rozwiqzan.,, gdy riczba jego czlonk6w
spadnie ponizej 4.

$ 100' Prace klub6w organizuiqprzewodnicz4cy klub6w, wybierani
przez czlonkow klubu.
$ 101. 1. Kluby mog4 uchwala6 wlasne regulaminy.
2. Regulaminy klub6w nie mog4 by(, sprzeczne
ze Statutem Gminy.

3' Przewodnicz4cy klub6w
Przewodnicz4cemu Rady.
4. Postanowienie ust.

drt"i#it"dflubom

s4 obowi4zani do niezwlocznego

przedkladania regulamin6w klub6w

3 dotycry tak2e zmianregulamin6w.

przysluguj4 uprawnienia wnioskodawcze i
opiniod awcze w zakresie organizacji i trybu

2' Kluby mogq przedstawiai swoje stanowisko na
sesji Rady wyrqcznieprzez swoich przedstawicieli.
103'
Na
wniosek
S
przewodnicz4cych klub6w Sekretarz w
R.oloqun1ieniu z w6jtem obowi4zany jest
zapewnid klubom organizacyine warunki w
zakresie ni.rtganv* Jo ich funkcjonowania.
Rozdzial g.

Tryb pracy W6jta
$ 104.

"^

l

Organem wykonawcrym gminy jest W6jt.

iliilrwykonuje
3.Do

przypisane zadaniai kompetencje okreslone
w przepisach prawa oraz reprezentuje gming

zadah W6jta naleLry w szczeg6lnoSci:

1) kierowanie prac4 urzgdu gminy;

2) oglaszanie budzetu i sprawozdari
3

z

jego wykonania;

) przy gotowanie sprawoz dah ze swoj ej dzialalno(ci
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4) przedlo,enie Radzie Gminy do 3 r maja
raportu o stanie gminy zarokubiegly;
5) wykonywanie uprawniert zwietzchnika
sluZbowego w stosunku do pracownik6w
urzgdu oraz kierownik6w
j ednostek or ganizacy jnvch
gm iny
;

6) przedkladanie organom nadzoru uchwal
Rady,
7) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych

z zakresu administracji publicmej;

8) przygotowanie projekt6w uchwal
Rady;
9) okreSlenie sposobu wykonywania
tych uchwal;
10) realizacja zadari wynikajqcych
z podjgrych uchwal przez Radg;

I

l) podejmowanie zNz4dzefi w sprawach

okresronych odrgbnymi przepisami;

I2) gospodarowanie mieniem komunalnym gminy;
13) wykonywanie budzetu gminy;
I

4) zatrudnianie kierownik6w gminnych j ednostek
organizacyj nych ;

I

5) r ealizacj a przypisanych ustawowo zadah
ikompetencj i.

4' w realizacji zadan wlasnych w6jt podleg
awyrEcznieRadzie Gminy.
g 105. W6jt uczestniczy w sesjach
Rady.
$ 106.

w6jt uczestniczy w pracach komisji

na wniosek przewodnicz4cego komisji.

Rozdzial l0.
zasady dostgpu i korzystani a przezobywateti
z dokument6w Rady, Komisji i w6jta.
$ r07. l. obywatelom udostgpnia sig nastgpui4c e rcdzajedokument6w:
1) protokoty z sesji,

2) protokoty zposiedzenkomisji Rady, w
tym Komisji Rewizyjnej,
3) rejestr uchwal Rady i zarzqdzefi.W6jta,
4) rejestr wniosk6w i opinii komisji Rady,
5) rejestr interpelacji i wniosk6w radnych.
S 108' l' Dokumenfy zzakresu dzialania Rady, Komisji
i w6jta udostgpnia sig wBiurze obslugi Rady,
w dniach pracy Urzgdu, w godzinach pr4,jmowania

interesant6w.

2' Dokumenty wymienione w ust.

I s4 r6wniez

powszechnie dostgpnych zbiorach
danych.

a,"Xr'rf;Li.t:t.,ffiflil

wYmienionYch $ 107 ust. 1 obvwatele mog4
sporz4dzalnotatki, odpisy i wyci4gi,

"0"1}:?f;Kj|[f}ffirffi::';.""n
$ 110'

dostgpne w sieci informatycznej Urzgdu
Gminy oraz

wust' l mo2e sis odbvwa6 wvtrcznie wrJrzsdzie
Gminy

l' uprawnionymi do dostgpu do informacji s4 wszystkie osoby
zainteresowane,
--r --

informacje zwi1zane z dzialaniem organ6w

Gminy.

iw

chc4ce uzyska6

2. ograniczenia obowipku udzielania informacji
mog4 wynik a(, zprzepis6w prawa.
3' Informacji udziela sig na wniosek zloZony
ustnie lub pisemnie w terminach okreslonych przepisami
ustawy o dostgpie do informacji publicznej.

,"r1.'1,ffffit'*ril:wymagaj4cq

wyszukiwania,kt6ramoze byd przekazanawformie
ustnej udostgpnia sig

5' Dokumenty nie mogq by6 wynoszone z pomiesz
czeniaw kt6rym s4 zwykle przechowywane.
6' osoba korrystajqca z dokument6w nie moZe
dokonywa6 w nich poprawek, skresleri i
uzupelnieri oraz
nanosi6 w dokumentach swoich uwag.
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ffi:

;fHt-*::f?l#,,1#!j]"

m

rozdziatemzastosowanie maj4 og6rnie
obowipuj4ce przepisy

zasadyi tryb rozpar,*iX1fHu1.g,
*oiork6w i petycji
11r'
1' Przewodnicz4cy Rady lub
s
wiceprzewo dniczEcy Rady przyjmuje
poni'o'iuiJ jest dniem i,ilrv, od pracy, w sprawach skarg i wniosk6w
wnistspnym dniu roboc4um
;Xffi11""H'jffiT;,?*:"

2' Skargi, wnioski i pervcje skierowane

niezwlocznie kierowane .4

*"dlrg

.d: }ud{ Gminy ltd: 5:*ir;i Skarg, wniosk6w i petycji
ro*i.;iir.ur'g, wnio.tow i petycji.

wlasciwosci ao

3' Skargi' wnioski i petycje s4 ewidencjonowane
w centralnym rejestrze skarg i wniosk6w
oraz rejestrze

petycj i prowadzony m na wy
znaczonym stantwi sku

p.".y

;

u;;;d;i".

Id: 46D486C3-C022-44F 6-BID7_8FBDD88AB78B. podpisany
Strona

l8

ZalqcznikNr I do Zal4cznikaNr l

tagb\
W
f,lt'

v
Id:

46D 486C3 -C022-44F 6-B|D7_8FBDD88AB78B. podpisany

Strona I

Zal4cznikNr 2 do ZalqcznikaNr l
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy
Brarisk

1.

Gminny Osrodek pomocy Spolecznej
w Brarisku

2.

Gminny osrodek upowszechniania
Kurtury im. Anny Dernowskiej

3.

Gminna Biblioteka publiczna Gminy
Brarisk

4.

Szkola Podstawowa im. por. IzydoraKolakowskiego
w Domanowie
Szkola Podstawowa im. Jana pawla

5.
6.
1

z

siedzibEw Karnicy

II w Holonkach

Szkola Podstawowa im. Ks. Stefana
Kard. Wyszyriskiego w Chojewie
Szkola Podstawowa w Mniu

8.

Publiczne Gimnazjum im. Jana pawla
II w Glinniku

9.

Publiczne Gimnazjum im. Marszark a
J6zefapilsudskiego w oleksinie

Wykaz przedsigbiorstw
1' ,,Przedsigbiorstwo Komunalne

Brzeinicy

-

zwirownia., Spolka z o.o. gminy Brarisk
z siedzib4 w
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ZalqcznikNr 3 do Zal1cznikaNr I

Wzdr herbu Gminy Brarisk
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ZalqcznikNr 4 do ZalqcznikaNr I

Wz6r Flagi Gminy Brarisk
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ZalqcznikNr 5 do Zal4cznika Nr I

l. Bronka
2. Burchaty
3. Brzetnica
4. Chojewo
5. Dgbowo
6. Domanowo
7. Ferma
8. Glinnik
9. Holonki

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy
Brarisk

10. Kadlub6wka
1

1. Kalnica

12. Kiersnowo
13. Kiersn6wek
14. Kiewiaki

15. Klichy
16. Koszewo

77. Lubieszcze
18. Markowo
19. Mieri

20. Nowosady
21. Oleksin

22. Olgdzkie
23. Olszewek

24. Olszewo
25. Pace
26. Patoki
27. Pasieka
28. Plonowo
29. Pietraszki
30. Poletyly
31. Poplawy
32. Puchaly Nowe
33. Puchaly Stare
34. Pruszanka Baranki
35. Pruszanka Stara
36. Spieszyn
37. Sciony
38. Swirydy
39. Szmurly
40. WidZgowo
41. Zanie
42. Zaluskie KoScielne
43. Zaluskie Koronne
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Zal4cznikNr 6 do ZalqcznikaNr I
Zasady nadawania honorowego
obyrvatelsfwa Gminy Brarisk

1'

Honorowe obywatelstwo gminy nadaje

sig za szczegolne

zaslugi dla Gminy Brarisk.

2'

Inicjatywg uchwalodawcz4 w sprawie
nadawania honorowego obywaterstwa
gminy
posiadaj4 podmioty wymienione
g
w 50 Statutu.

3'

wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa
stale Rady Gminy, na wsp6lnym posiedzeniu.

4' w6jt prryimuje ustne oswiadczenie
przyj gcie honorowego obywatelstwa.

5' Akt

gminy anarizui'i opiniui* komisje

osoby nominowanej uyruzai4ce zgodg
na

nadania honorowego obywatelstw

a

wrQczany

jest przez w6jta

Przewodnicz4cego Rady Gminy w
czasie obrad Rady Gminy
zo r ganizow anej pr ze z Gmi g.
n

6' w

tru

irr.;

szczeg6lnym przypadku akt nadania
honorowego obywatelstw
wrgczony w innym miejscu.

i

uroczystosci

a

moze byt,
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