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Piotr Walczak

Rozdział I. Statut w sektorze finansów
publicznych

1. Wprowadzenie
Statut jest jednym z najważniejszych dokumentów określających pozycję ustrojową da-
nego podmiotu sektora finansów publicznych. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku
języka polskiego statut to zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób dzia-
łania instytucji lub organizacji1. Zawiera on zatem podstawowe regulacje odnoszące
się do działalności JSFP, przy czym jego treść nie ma wyłącznie znaczenia wewnętrz-
nego. Poprzez określenie zadań, sposobu i trybu ich wykonywania oraz zasad dostępu do
świadczonych usług statut odgrywa również istotną rolę dla osób trzecich. Zatem ta re-
gulacja co do zasady ma charakter aktu prawa powszechnie lub lokalnie obowiązującego.
Takie stanowisko zostało wyraźnie wyartykułowane w orzecznictwie, m.in. odnoszącym
się do statutów SPZOZ.

Orzecznictwo

Przedstawione regulacje statutowe stanowią substrat norm adresowanych nie tylko do podmiotu
leczniczego, któremu statut jest nadawany, ale również – zwłaszcza jeśli idzie o regulacje dotyczące
rodzaju oferowanych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych, a także sposobu i warunków
ich udzielania – do osób spoza struktury organizacyjnej tego podmiotu, w tym do aktualnych i, co
tu szczególnie istotne, potencjalnych pacjentów. Wbrew twierdzeniom odpowiedzi na skargę, re-
gulacje statutowe mogą stać się źródłem pewnych uprawnień lub roszczeń dla tych osób, czego
dowodzi choćby przepis art. 15 DziałLeczU, który stanowi, że podmiot leczniczy nie może odmó-
wić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia
takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi w tym przypadku, rzecz

1  Słownik języka polskiego, hasło: statut, https://sjp.pwn.pl/szukaj/statut.html (dostęp: 31.5.2018 r.).
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jasna, o świadczenia zdrowotne, które mieszczą się w zakresie świadczeń udzielanych przez ów
podmiot leczniczy (wyr. WSA w Poznaniu z 3.3.2006 r., IV SA/Po 901/15, Legalis).

Nadanie statutu danej JSFP – poza określeniem zadań, struktury organizacyjnej pod-
miotu czy sposobu prowadzenia gospodarki finansowej – może mieć także inny, szer-
szy wymiar, np. może realizować decyzję organu tworzącego dany podmiot, dotyczącą
określonej formuły wykonywania zadań publicznych. W zakresie samorządu terytorial-
nego, zgodnie z art. 2 GospKomU, gospodarka komunalna może być prowadzona przez
JST w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
Powierzenie przez JST prowadzenia gospodarki komunalnej, o którym mowa w przepi-
sach GospKomU, może nastąpić także przez regulacje statutowe (przy czym w przypadku
spółek prawa handlowego należy przypomnieć, że nie zostały one zaliczone do sektora
publicznego, a powierzenie zadań co do zasady następuje w akcie założycielskim).

Z kolei w obszarze regulacji UE dotyczących pomocy publicznej treść statutu podmiotu
realizującego usługi w ogólnym interesie gospodarczym, nadanego przez podmiot two-
rzący, decyduje o tym, czy świadczącemu usługi może być przyznana rekompensata
ze środków publicznych, bez konieczności notyfikowania okoliczności przyznania po-
mocy publicznej. Zgodnie z postanowieniami decyzji Komisji z 20.12.2011 r. w spra-
wie stosowania art. 106 ust. 2 TFUE do pomocy państwa w formie rekompensaty z ty-
tułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym
do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE
L z 11.1.2012 r. 7/3) powierzenie przedsiębiorstwu wykonywania usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym następuje poprzez jeden akt lub kilka aktów, których
forma może zostać określona przez każde państwo członkowskie. Akt lub akty powinny
w szczególności określać2:

1) przedmiot i czas trwania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
2) nazwę przedsiębiorstwa oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie teryto-

rium,
3) rodzaj wszystkich wyłącznych lub specjalnych praw przyznanych przedsiębiorstwu

przez organ powierzający,
4) opis mechanizmu rekompensaty oraz wskaźniki służące do obliczania, kontrolo-

wania i przeglądu wysokości rekompensaty,
5) ustalenia na temat unikania i odzyskiwania nadwyżek rekompensaty.

2. Nadanie statutu – organ właściwy
W sektorze publicznym statut jest podstawowym aktem, na którego podstawie działają
JSFP. O takiej podstawie funkcjonowania stanowią przepisy FinPubU w odniesieniu do
jednostek budżetowych (art. 11 ust. 2 FinPubU), samorządowych zakładów budżeto-
wych (art. 16 ust. 2 FinPubU), agencji wykonawczych (art. 19 ust. 1 FinPubU), instytucji
gospodarki budżetowej (art. 26 ust. 1 i 2 FinPubU), a w odniesieniu do innych JSFP –
przepisy właściwych ustaw prawa materialnego administracyjnego.

2  Decyzja nie zastrzega, że akt powierzenia ma mieć rangę statutu. Możliwe jest spełnienie ww. warunków
w konkretnym przypadku w innej formule prawnej.
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W zakresie instytucji kultury, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 DziałKultU, działają one na pod-
stawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut zawiera:

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury,
2) zakres działalności,
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,
4) określenie źródeł finansowania,
5) zasady dokonywania zmian statutowych,
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli in-

stytucja zamierza taką działalność prowadzić.

W przypadku SPZOZ, według unormowań art. 42 ust. 1 i 2 DziałLeczU, ustrój podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjono-
wania nieuregulowane w DziałLeczU, określa statut. W statucie określa się:

1) nazwę podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 DziałLeczU, odpowiadającą ro-
dzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych,

2) siedzibę podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 DziałLeczU,
3) cele i zadania podmiotu,
4) organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji

i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji,
5) formę gospodarki finansowej.

Statut SPZOZ może przewidywać prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyj-
nie działalności innej niż działalność lecznicza.

Statut nadaje podmiot tworzący daną jednostkę albo organ tej jednostki (np. statut dla
JST nadaje organ stanowiący jednostki samorządowej: rada gminy, rada powiatu, sejmik
województwa).

3. Statut gminy
Gmina jest osobą prawną, podstawową jednostką samorządu terytorialnego. O jej ustroju
decydują przepisy SamGminU oraz statutu, uchwalanego przez radę gminy na podsta-
wie przepisów SamGminU. Statut gminy jest aktem prawa miejscowego. Odpowiada to
standardom konstytucyjnym. Zgodnie z art. 169 ust. 4 Konstytucji RP ustrój wewnętrzny
JST określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Swoboda działania organów
stanowiących wyznaczana jest zatem przez regulacje SamGminU i innych przepisów po-
wszechnie obowiązujących rangi ustawowej. Przy uwzględnieniu tych ustawowych ogra-
niczeń orzecznictwo wypracowało koncepcję statutowej samodzielności gminy, w ra-
mach której organ stanowiący ma kompetencje do regulowania w statucie wszelkich kwe-
stii ustrojowych, o ile nie wchodzi w kolizję z normami ustawowymi. Niezależnie od tej
swobody przepisy ustaw określają minimalny zakres treściowy statutu, któremu uchybie-
nie może stanowić o stwierdzeniu przez organ nadzoru nieważności aktu jako niezgod-
nego z prawem.
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Orzecznictwo

Statut może normować wszystkie zagadnienia ustrojowe gminy nienormowane wyraźnie w usta-
wie, byleby nie był sprzeczny z przepisami ustawowymi. W katalogu zawartym w art. 7 ust. 1
SamGminU ustawodawca określił jedynie przykładowy zakres tych zadań. Gmina w tak ogólnie za-
kreślonych ramach ustawowych może załatwiać sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, według
następujących zasad: gmina wykonuje lokalne zadania publiczne określone ustawowo, niezastrze-
żone ustawami na rzecz innych podmiotów; gmina może też sama określać swoje zadania oraz
podejmować się ich wykonania. Przyznanie nagrody za szczególne zasługi dla gminy (czyli tery-
torialnej wspólnoty) jest sprawą publiczną o znaczeniu lokalnym, stanowi bowiem formę wyróż-
nienia lub nawet uhonorowana (rozumianego też jako wyróżnienie lub okazanie szacunku) osób
szczególnie zasłużonych dla gminy. Formy takiego wyróżnienia lub uhonorowania nie mają cha-
rakteru zamkniętego jedynie do nadawania honorowego obywatelstwa. W ramach swobody okre-
ślania zadań, umocowanej w art. 6 SamGminU, gmina może tworzyć nowe formy prawne wyróż-
nienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty terytorialnej, jeżeli nie narusza w ten sposób
konkretnych nakazów i zakazów ustawowych (wyr. WSA we Wrocławiu z 10.10.2008 r., III SA/Wr
302/08, Legalis).

Zagadnienia, które muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w normach statutowych, wy-
nikają w szczególności z przepisów:

1) art. 5 ust. 3 SamGminU – określenie zasad tworzenia, łączenia, podziału oraz zno-
szenia jednostek pomocniczych gminy,

2) art. 11b ust. 3 SamGminU – określenie zasad dostępu do dokumentów i korzystania
z nich jako realizacja zasady jawności,

3) art. 18a ust. 5 SamGminU – określenie zasad i trybu działania komisji rewizyjnej,
4) art. 18b ust. 3 SamGminU – określenie zasad i trybu działania komisji skarg, wnio-

sków i petycji (obowiązuje od kadencji JST rozpoczynającej się w 2018 r.),
5) art. 22 SamGminU – określenie organizacji wewnętrznej i trybu pracy organów

gminy,
6) art. 23 ust. 4 SamGminU – określenie zasad działania klubów radnych,
7) art. 37a SamGminU – określenie zasad uczestnictwa w pracach rady gminy prze-

wodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
8) art. 51 ust. 3 SamGminU – określenie uprawnień jednostki pomocniczej do prowa-

dzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

Statutowa samodzielność gminy nie oznacza pełnej dowolności. W szczególności regula-
cje statutowe poza tym, że nie mogą być sprzeczne z SamGminU, muszą dotyczyć kwestii
natury ustrojowej.

Orzecznictwo

Kwestia diet nie jest materią statutową, nie powinna więc być regulowana w statucie gminy. Statut
jest bowiem aktem, który określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy (art. 22
ust. 1 SamGminU). Wprowadzenie diet nie stanowi ani aktu o charakterze organizacyjnym, ani nie
określa trybu pracy organów gminy (wyr. NSA z 15.9.2000 r., II SA/Kr 826/00, niepubl.).

Orzecznictwo

Materia regulująca „powinność: spotykania się radnych ze swoimi wyborcami” przekracza zakres
upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1 SamGminU, i nie dotyczy pro-
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blemów natury ustrojowej, zastrzeżonych do unormowań statutowych określonych w art. 22 ust. 1
SamGminU, ale odnosi się do treści art. 23 i następnych SamGminU, określających obowiązki rad-
nych. Rada gminy, w ramach kompetencji do określania organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy
organów gminy, nie może określać „powinności”, które już zostały uregulowane w ustawie jako
obowiązki radnego (wyr. WSA w Gliwicach z 3.11.2008 r., IV SA/Gl 396/08, Legalis).

Uchwalenie statutu gminy jest wyłączną kompetencją rady gminy, jednak w przypadku
gmin powyżej 300 000 mieszkańców projekt statutu wymaga uzgodnienia z Preze-
sem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicz-
nej. W SamGminU nie wskazano żadnego specjalnego trybu podejmowania uchwały
w sprawie statutu gminy, zatem obowiązują ogólne zasady, sformułowane w art. 14
SamGminU. Statut jest przyjmowany zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym. Opublikowany w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogło-
szenia.

Jako akt prawny (akt prawa miejscowego) statut podlega regułom tworzenia tekstów
prawnych, które zostały zawarte w TechPrawodR. Jedną z nich jest obowiązek sformu-
łowania postanowień statutu w sposób precyzyjny, dający jak najwęższe pole do jego in-
terpretacji. Statut nie powinien także powtarzać fragmentu tekstu ustawy lub aktu wy-
konawczego. Powielone uregulowanie tej samej materii może być interpretowane przez
odbiorcę jako przepis prawa miejscowego, co może prowadzić do niejasności oraz czę-
ściowego wypaczenia intencji ustawodawcy(por. wyr. WSA w Gliwicach z 3.11.2008 r.,
IV SA/Gl 396/08, Legalis).

4. Zmiany treści statutu w nowej kadencji samorządu
Statut gminy jest aktem dynamicznym, który uwzględnia uwarunkowania lokalne, jak
również zmiany ustawowe dotykające funkcjonowania JST. Takie zmiany wprowadziła
w szczególności ZwUdzObywU. W kontekście treści statutu znaczenie mają przede
wszystkim następujące regulacje:

1) art. 18b SamGminU – wprowadzenie obowiązku utworzenia przez radę gminy ko-
misji skarg, wniosków i petycji,

2) art. 20 ust. 1b SamGminU – wprowadzenie obowiązku transmitowania i utrwalania
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy,

3) art. 23 SamGminU – ustalenie minimalnej liczby radnych tworzących klub radnych,
4) art. 24 ust. 2–7 SamGminU – ustawowe zdefiniowanie instytucji interpelacji i za-

pytania,
5) art. 28aa SamGminU – wprowadzenie obowiązku przedstawiania przez wójta

gminy raportu o stanie gminy, debaty nad tym raportem i głosowania w sprawie
udzielenia wójtowi wotum zaufania, niezależnie od głosowania w sprawie udzie-
lenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium,

6) art. 41a SamGminU – wprowadzenie instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwało-
dawczej.
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Wymienione unormowania skutkują koniecznością dokonania zmian w zakresie regula-
cji statutowych dotyczących:

1) organizacji pracy organów gminy (w tym przebiegu sesji),
2) relacji między organem wykonawczym i stanowiącym,
3) zasad działania komisji rady (nowy organ pomocniczy rady – komisja skarg, wnio-

sków i petycji).

Przy czym zmiany muszą polegać na uwzględnieniu nowych rozwiązań prawnych w ma-
terii statutowej, a nie powieleniu przepisów SamGminU w treści statutu. To oznacza
np. uchylenie dotychczasowych przepisów statutu regulujących instytucję interpelacji
do wójta, a nie ich zmianę w celu odwzorowania przepisów SamGminU w nowym
brzmieniu.

5. Wzór statutu gminy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Statucie mowa jest o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć ................................................................................... ;
2) Radzie – należy przez to rozumieć ....................................................................................;
3) radnym – należy przez to rozumieć .................................................................................. ;
4) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy ......... ;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy ...............................................................;
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w ........................................................;
7) Skarbniku – należy przez to rozumieć .............................................................................. ;
8) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy .............................................................;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Rozdział II
Ustrój Gminy

§ 2

1. Gmina ...................................................  jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego
powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Siedzibą władz Gminy jest ...................

3. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni ...........................................  Granice Gminy
zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

4. Herbem Gminy jest ...................

5. Barwami Gminy są ...................

6. Wzór herbu i barw Gminy stanowi załącznik Nr 2 do statutu.

7. Zasady i warunki używania herbu i barw Gminy określi odrębna uchwała.
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§ 3

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 4

1. Rada uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej.

2. Statut gminnej jednostki organizacyjnej określa między innymi nazwę, zakres działania, sie-
dzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządza-
nia tym majątkiem.

§ 5

1. Zadania publiczne Gminy mogą być realizowane w drodze współdziałania międzygminnego lub
z jednostkami samorządu terytorialnego.

2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Rada może podjąć uchwałę o utworzeniu
lub przystąpieniu do związku komunalnego (międzygminnego) lub stowarzyszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego.

3. Gmina może zawrzeć porozumienie komunalne z inną gminą w celu powierzenia jednej z nich
określonych przez nie zadań publicznych.

Rozdział III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 6

1. W Gminie funkcjonują jednostki pomocnicze w formie sołectw. Nazwy i granice sołectw określa
załącznik Nr 5 do Statutu.

2. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.

§ 7

1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostki pomocniczej oraz zmiana jej granic należy do
kompetencji Rady.

2. Wnioskodawcą utworzenia, połączenia i podziału jednostki pomocniczej oraz jej zniesienia
mogą być:

1) organy Gminy;
2) mieszkańcy obszaru, który jednostka pomocnicza obejmuje lub ma obejmować, w liczbie co

najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania w wyborach organów Gminy.

3. Podjęcie uchwały Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia kon-
sultacji z mieszkańcami Gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady.

§ 8

Przy podejmowaniu uchwał w sprawach, o których mowa w § 7 ust. 1, Rada uwzględnia w szcze-
gólności naturalne uwarunkowania przestrzenne, historyczne oraz istniejące więzi między miesz-
kańcami.
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§ 9

1. Organizację, zakres i zasady działania jednostek pomocniczych określają odrębne statuty uchwa-
lone przez Radę.

2. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez Gminę oraz sposób ich realizacji;
5) zasady zarządzania mieniem przekazanym jednostce pomocniczej;
6) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów jednostki

pomocniczej.

3. Rada w uchwale budżetowej na dany rok może wydzielić środki dla jednostek pomocniczych.

4. Gospodarka finansowa środkami wydzielonymi dla jednostek pomocniczych odbywa się w ra-
mach budżetu Gminy.

5. Dochody jednostek pomocniczych mogą pochodzić z ...................

§ 10

Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawują Rada i Wójt na zasadach określonych
w statutach jednostek pomocniczych.

§ 11

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach
Rady poprzez udział w sesjach Rady oraz w posiedzeniach komisji Rady, bez prawa udziału w gło-
sowaniu.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo wyrażać opinie i zaj-
mować stanowisko w sprawach będących przedmiotem obrad na sesji Rady lub na posiedzeniu ko-
misji Rady, w szczególności w sprawach dotyczących sołectwa.

3. Przewodniczący Rady na sesji oraz przewodniczący komisji Rady podczas obrad komisji udzie-
lają sołtysowi głosu na jego wniosek złożony przed rozpoczęciem obrad lub w czasie ich trwania.
Za złożenie wniosku o udzielenie głosu uważa się również podniesienie ręki przez sołtysa w trakcie
dyskusji radnych.

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Gminy

§ 12

1. Organami gminy są:
1) Rada;
2) Wójt.

2. Organem uchwałodawczym i kontrolnym Gminy jest Rada.

3. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu
oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 13

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania in-
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formacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Gminy
i komisji Rady Gminy.

2. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporzą-
dzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biule-
tynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przy-
jęty na obszarze Gminy.

5. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa rozdział VI Statutu.

§ 14

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez
mieszkańców w drodze referendum. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa
ustawa.

2. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomoc-
niczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną i komisję skarg, wniosków i petycji.

3. Rada może zlecić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

4. Regulamin pracy komisji rewizyjnej określa rozdział VII Statutu.

§ 15

1. Rada składa się z .............................................  radnych wybranych przez mieszkańców gminy
w głosowaniu powszechnym na okres 5 lat, licząc od dnia wyborów.

2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i ................................................................
wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Odwołanie Przewodniczącego i wiceprzewodniczących może nastąpić na wniosek 1/4 ustawo-
wego składu Rady w trybie określonym w ust. 2.

4. Funkcji określonych w ust. 2 nie można łączyć z członkostwem w komisji rewizyjnej i komisji
skarg, wniosków i petycji.

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje
uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezy-
gnacji.

§ 16

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż ....................................................................................................................................

2. Przewodniczący Rady:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
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3) sprawuje policję sesyjną;
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
5) .......................................................................................................................................... ;
6) ...........................................................................................................................................

3. Sesje rady są jawne.

4. Rada może postanowić o wyłączeniu jawności, jeżeli wynika to z przepisów ustawowych.

§ 17

Organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady oraz tryb przygotowania sesji i sposób jej prowadzenia
określa regulamin rady stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 18

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, jeśli
ustawy nie stanowią inaczej.

2. Ponadto do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) .......................................................................................................................................... ;
2) .......................................................................................................................................... ;
3) ...........................................................................................................................................

3. Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.

4. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania Rada określa
w odrębnej uchwale, z zastrzeżeniem rozdziału VII i VIII Statutu.

5. Rada może decydować o łączeniu lub podziale komisji stałych lub o utworzeniu komisji doraź-
nych.

§ 19

Obsługę techniczno-organizacyjną Rady, komisji oraz radnych zapewnia Wójt.

§ 20

1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

2. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

3. Wójt przedkłada Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały Rady w terminie 7 dni
od ich podjęcia.

4. Wójt działa pod kontrolą Rady, której składa sprawozdanie ze swojej działalności.

5. Zasady udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania określa ustawa.

6. Wójt przygotowuje raport o stanie Gminy i przedstawia go Radzie, na zasadach i w trybie prze-
widzianych w ustawie.

Rozdział V
Zasady tworzenia klubów radnych Rady

§ 21

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.
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3. Radny może należeć do jednego klubu.

4. Kluby radnych mogą mieć regulaminy. Nie mogą być one sprzeczne ze Statutem.

5. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kluby radnych mogą występować do Wójta o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń w celu
odbywania spotkań i dyżurów.

7. Stanowisko klubu radnych może być przedstawiane na sesji Rady przez jego przedstawiciela.

8. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad
najbliższej sesji Rady projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. W tym trybie każdy klub radnych może zgłosić
nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady.

Rozdział VI
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów wynikających z wykonywania zadań publicznych

§ 22

1. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy są udostęp-
niane:

1) na stronach Biuletynu Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu;
3) do wglądu w siedzibie organów gminy.

2. Informacje o terminach sesji Rady i posiedzeń Komisji dostępne są na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 23

1. Osoba, która chce skorzystać z dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych, składa w tej sprawie wniosek na piśmie do Wójta, informując, do jakich dokumentów
chce mieć dostęp.

2. Wójt w terminie nie dłuższym niż 3 dni zawiadamia na piśmie osobę wnioskującą o terminie,
miejscu i sposobie wglądu do dokumentów lub odmawia dostępu do dokumentów, podając przy-
czynę odmowy.

3. Dokumenty mogą być udostępniane wyłącznie w budynku Urzędu w obecności upoważnionego
przez Wójta pracownika Urzędu.

4. Dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy zawierające dane
osobowe podlegają anonimizacji przed ich udostępnieniem.

Rozdział VII
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 24

1. Komisja składa się z: Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz 3 członków.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada nie później niż na drugiej sesji nowej kadencji Rady.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja.
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§ 25

1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania jego zadania
wykonuje zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 26

1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których
może powstać lub istnieje konflikt interesów.

2. W sprawie wyłączenia zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków de-
cyduje Komisja.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w ter-
minie 7 dni od daty uzyskania wiadomości o treści tej decyzji.

§ 27

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji, zgodnie
z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Posiedzenie Komisji może zostać zwołane również przez Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych niebędących członkami Komisji;
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie
Komisji.

§ 28

1. Komisja może rozpocząć obrady w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego.

2. Komisja przyjmuje swoje opinie i wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

3. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy Komisja może korzystać z porad, opinii i eks-
pertyz osób posiadających taką wiedzę w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.

4. W przypadku gdy skorzystanie z form określonych w ust. 3 wymaga zawarcia umowy i wydat-
kowania środków finansowych, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę Przewodniczącemu
Rady.

§ 29

1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie 14 dni przed pierwszą sesją
w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Plan pracy przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń;
2) wykaz zagadnień, które zostaną poddane kontroli.

3. Do przedłożonego planu pracy Komisji Rada może wnieść zmiany.

4. Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli po zatwierdzeniu planu pracy.
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5. Komisja Rady nowej kadencji przedkłada plan pracy w terminie miesiąca od dnia jej powołania.

6. Zadania Komisji w procedurze zatwierdzania budżetu określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

§ 30

1. Komisja składa Radzie do 31 marca roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni,
a w roku upływu kadencji nie później niż na ostatniej sesji kończącej się kadencji Rady.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz istotnych nieprawidłowości;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję;
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami

wynikającymi z tych kontroli.

§ 31

Komisja dokonuje kontroli gospodarki finansowej i wykonywania budżetu Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 32

1. Komisja może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komi-
sjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń do-
tyczących działalności kontrolnej.

3. Komisja może wnioskować do Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.

§ 33

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne usta-
lenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udoku-
mentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 31.

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

3. Jako dowód mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania
świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 34

1. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewod-
niczącego Komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wy-
delegowane do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierowni-
kowi kontrolowanego podmiotu zarówno upoważnienia, o których mowa w ust. 1, jak i dowody
tożsamości, oraz dokonać wpisu w książce kontroli.

3. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
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§ 35

Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności:
1) zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli;
2) przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadze-

nia kontroli;
3) zapewnić zabezpieczenie dokumentów udostępnionych członkom Komisji;
4) umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

§ 36

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, obejmujący:
1) podstawę prawną kontroli;
2) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
3) skład zespołu kontrolującego;
4) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
7) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące

na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu;
8) wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
9) datę i miejsce podpisania protokołu;

10) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub adno-
tację o odmowie podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania pro-
tokołu otrzymują: Wójt, Przewodniczący Komisji oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu może wnieść zdanie odrębne do protokołu. W takim przy-
padku podpisuje protokół, załączając do niego pisemnie zdanie odrębne.

4. W razie powstania w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa Prze-
wodniczący Komisji, na wniosek przewodniczącego zespołu kontrolnego, niezwłocznie zawiada-
mia o tym Wójta.

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Komisji swoje opinie i wyjaśnienia dotyczące
ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolo-
wanego podmiotu protokołu do podpisania. Opinie i wyjaśnienia kontrolowanego podmiotu prze-
kazywane są Przewodniczącemu Komisji.

6. Na podstawie protokołu z kontroli i uwag oraz wyjaśnień kontrolowanego Komisja sporządza
sprawozdanie z kontroli. To sprawozdanie zawiera w szczególności wskazanie ujawnionych nie-
prawidłowości, ich rozmiar i w miarę możliwości osoby odpowiedzialne. W sprawozdaniu na-
leży też sformułować wnioski mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń. Stwierdza się też
wykonanie lub niewykonanie przez kontrolowanego zaleceń pokontrolnych, określonych w pro-
tokole z kontroli. Sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu,
a w przypadku odmowy podpisania sprawozdania przez członka Komisji sprawozdania zamieszcza
się w protokole adnotację o odmowie.

7. Przewodniczący Komisji przekazuje sprawozdanie z kontroli kierownikowi jednostki kontrolo-
wanej i Wójtowi.

8. W terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania kierownik jednostki kontrolowanej ma obo-
wiązek przekazać Komisji odpowiedź na wnioski pokontrolne, wskazując sposób ich wykonania
lub przyczyny niewykonania.
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9. W przypadkach określonych w przepisach Przewodniczący Komisji lub przewodniczący zespołu
kontrolnego, za zgodą Przewodniczącego Komisji, mogą podjąć decyzję o wyłączeniu jawności po-
siedzenia – odpowiednio – Komisji lub zespołu kontrolnego.

§ 37

W sytuacji ujawnienia w wyniku przeprowadzonej kontroli naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych Komisja składa zawiadomienie w tym zakresie do właściwego Rzecznika Dyscypliny Fi-
nansów Publicznych.

Rozdział VIII
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 38

1. Komisja przedstawia Radzie sprawy związane ze skargami na działalność Wójta i gminnych jed-
nostek organizacyjnych oraz z wnioskami i petycjami składanymi przez obywateli.

2. Komisja przedstawia Przewodniczącemu Rady pisemne stanowisko dotyczące skargi, wniosku,
petycji wraz z uzasadnieniem.

3. Komisja składa się z: Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz 2 członków.

4. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada nie później niż na drugiej sesji nowej kadencji Rady.

5. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja.

§ 39

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

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania jego zadania
wykonuje zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 40

1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których
może powstać lub istnieje konflikt interesów.

2. W sprawie wyłączenia zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków de-
cyduje Komisja.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w ter-
minie 7 dni od daty uzyskania wiadomości o treści tej decyzji.

§ 41

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

2. Posiedzenie Komisji może zostać zwołane również przez Przewodniczącego Rady.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie
Komisji.

§ 42

1. Komisja może rozpocząć obrady w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego.


