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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Pojęcie gminy] 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspól-
notę samorządową.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspól-
notę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Art.2. [Charakter zadań] 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Art. 3. [Ustrój gminy] 1. O ustroju gminy stanowi jej statut.
2. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgod-

nieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do
spraw administracji publicznej.

3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.
1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 21.04.2020 r.
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8 SamGminU Art. 4–4a

Art. 4. [Zmiany w podziale terytorialnym] 1. Rada Ministrów, w drodze
rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice;
2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice;
3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na
wniosek zainteresowanej rady gminy.

3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniają-
cy gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy
i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe
oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic
i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę spo-
łeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.

Art.4a. [Rozwinięcie] 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4
ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administra-
cji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowa-
dzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian
granic gmin naruszających granice powiatów lub województw – dodatkowo
opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw, z zastrzeże-
niem ust. 2.

2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub gra-
nic miasta polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki
pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej
gminy lub do sąsiedniej gminy mogą zostać ograniczone do:
1) mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą – przez od-

powiednie rady gmin;
2) mieszkańców gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatów lub

województw – przez odpowiednie rady powiatów lub sejmiki woje-
wództw.

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie
3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia
opinii uznaje się za spełniony.

4. W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie utwo-
rzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gmi-
ny, o którym mowa w art. 4c, konsultacji z mieszkańcami, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się.
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Art. 4b–4c SamGminU 8
Art.4b. [Rozwinięcie] 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4
ust. 1, na wniosek rady gminy wymaga:
1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę ra-

dę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędny-
mi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność
wniosku;

2) opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem
przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany gra-
nic gminy naruszającej granice powiatów lub województw – opinii odpo-
wiednich rad powiatów lub sejmików województw;

3) opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.

2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4a ust. 2 i 3
stosuje się odpowiednio.

3. Rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do mi-
nistra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wo-
jewody, w terminie do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania
przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które
należy dołączyć do wniosku.

Art. 4c. [Referendum lokalne] 1. W sprawie utworzenia, połączenia, po-
działu i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy może być przeprowa-
dzone referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców.

2. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1,
wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15 obywateli, o której mowa
w art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 741).

3. Referendum, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się, jeżeli
z analizy przeprowadzonej przed referendum wynika, iż na skutek podziału
lub ustalenia nowych granic gminy:
1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub

gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych
na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 i 374);

2) gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od
najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządze-
nia, o którym mowa w art. 4.

4. Analizy, o której mowa w ust. 3, dokonuje właściwy wojewoda.
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8 SamGminU Art. 4d–4ea

5. W przypadku przeprowadzania z inicjatywy mieszkańców referendum,
o którym mowa w ust. 1, pytanie zawarte we wniosku, o którym mowa
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
powinno określać szczegółowo proponowane zmiany w podziale terytorial-
nym państwa.

6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji
publicznej informację o publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym
protokołu wyniku referendum, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4d. [Nieprzeprowadzanie zmian; przypadki] Rada Ministrów nie
przeprowadza zmian, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli:
1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub

gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych
na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego;

2) gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od
najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządze-
nia, o którym mowa w art. 4.

Art.4e. [Pełnomocnik] 1. W przypadku łączenia gmin lub tworzenia nowej
gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody zgłoszony za pośred-
nictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza
pełnomocnika do spraw połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy spo-
śród pracowników podległych wojewodzie albo pracowników urzędu gminy,
której obszar wchodzi w skład łączonej lub nowo tworzonej gminy.

2. Do czasu połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy zadaniem peł-
nomocnika, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowanie organizacyjne
i prawne gminy do wykonywania zadań publicznych, w tym przygotowa-
nie projektu uchwały budżetowej gminy w trybie i na zasadach określonych
w przepisach o finansach publicznych.

3. Z dniem połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy pełnomocnik,
o którym mowa w ust. 1, przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji ich
organów do dnia wyboru nowych organów gminy, a w przypadku, o którym
mowa w art. 390a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) – do dnia pierwszej
sesji rady gminy zwołanej w trybie art. 20 ust. 2ba.

Art. 4ea. [Skutki prawne połączenia gmin] 1. Gmina powstała w wyni-
ku połączenia gmin wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych
gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych
aktów administracyjnych.
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Art. 4eb–5 SamGminU 8
2. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia gmin stają się organami

właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań admi-
nistracyjnych i sądowych.

3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub w rejestrach przejścia na gminę,
o której mowa w ust. 1, praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach
następuje na wniosek gminy.

4. W przypadku gdy rozporządzenie w sprawie połączenia gmin zosta-
ło wydane na wniosek poparty przez wszystkie zainteresowane rady gmin,
gminy te zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 44 pkt 2.

5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy gmin przed połą-
czeniem gmin stają się aktami prawa miejscowego gminy powstałej w wyni-
ku połączenia gmin, obowiązującymi na obszarze działania organów, które
je ustanowiły, do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez organ gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, jed-
nak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia połączenia.

Art. 4eb. [Stosowanie aktów prawa miejscowego] 1. W przypadku zmia-
ny granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włą-
czeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar,
wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym
prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów ad-
ministracyjnych.

2. Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic:
1) w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, stają się

aktami prawa miejscowego gminy, do której ten obszar został włączony
i obowiązują do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres
3 lat od dnia zmiany granic gminy;

2) w części dotyczącej obszaru, który nie został wyłączony z tej gminy, po-
zostają w mocy.

Art. 4f. [Wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki] Jeżeli w wyniku zmian
w podziale terytorialnym państwa rada gminy została z mocy prawa rozwią-
zana na podstawie art. 390 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy, Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za po-
średnictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyzna-
cza osobę, która wykonuje zadania i kompetencje rady gminy do czasu wy-
boru nowej rady.

Art. 5. [Jednostki pomocnicze] 1. Gmina może tworzyć jednostki pomoc-
nicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może
być również położone na terenie gminy miasto.
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8 SamGminU Art. 5a

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po prze-
prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomoc-
niczej określa statut gminy.

4. (uchylony)

Art. 5a. [Konsultacje z mieszkańcami] 1. W wypadkach przewidzianych
ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadza-
ne na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
określa uchwała rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski.
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głoso-

waniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wy-
brane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale
budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budże-
towej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych
w ramach budżetu obywatelskiego.

5. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie bud-
żetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywa-
telskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

6. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzie-
lone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek po-
mocniczych lub grup jednostek pomocniczych.

7. Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien speł-
niać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

z uwzględnieniem – o ile jest to możliwe – uniwersalnego projektowania,
o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnia-
niu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696
i 2473);

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy
czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego
pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wy-
konalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz
tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich
do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.
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Art. 5b–7 SamGminU 8
Art. 5b. [Młodzieżowa rada gminy] 1. Gmina podejmuje działania na
rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców
gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić
zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsulta-
cyjny.

3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut
określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Art. 5c. [Gminna rada seniorów] 1. Gmina sprzyja solidarności między-
pokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej
osób starszych w społeczności lokalnej.

2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych śro-
dowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.

3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicja-
tywny.

4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz
przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szcze-
gólności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowa-
dzących uniwersytety trzeciego wieku.

5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut okreś-
lający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania
potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działa-
jących na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wy-
boru członków gminnej rady seniorów.

6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do
utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3–5 stosuje
się odpowiednio.

Rozdział 2. Zakres działania i zadania gminy

Art. 6. [Zakres działania gminy] 1. Do zakresu działania gminy należą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami
na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których
mowa w ust. 1, należy do gminy.

Art. 7. [Zadania własne] 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowi-

ska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
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2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszcza-

nia ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urzą-
dzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochro-

ny zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń

sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze-

ciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki so-
cjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia wa-
runków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania pro-
gramów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz pod-

miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

1a. (uchylony)

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiąz-
kowy.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga
zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci
zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4
i 5 stosuje się odpowiednio.
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Art. 8. [Zadania zlecone] 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowią-
zek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także
z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszech-
nych oraz referendów.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać rów-
nież na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz
zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z ty-
mi jednostkami samorządu terytorialnego.

2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a
oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.

3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wyko-
nania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.

4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych,
o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek
wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gmi-
nie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

Art. 8a. (utracił moc)

Art. 9. [Jednostki organizacyjne] 1. W celu wykonywania zadań gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi
podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność go-
spodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej
wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

2a. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mogą zarządzać nierucho-
mościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości
w formach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 i 2020).

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez
gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania
własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nie-
przerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia
usług powszechnie dostępnych.

Art. 9a. [Środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu, moni-
toring] 1. Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może
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stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring)
w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem
lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nie-
ruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jed-
nostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomo-
ści i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek,
palarni oraz obiektów socjalnych.

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie
do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprze-
kraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku moni-
toringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu,
z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie
z odrębnymi przepisami.

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się
w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za
pomocą odpowiednich znaków.

6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych oso-
bowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych
danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne roz-
powszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nie-
uprawnionym.

Art. 10. [Współdziałanie] 1. Wykonywanie zadań publicznych może być
realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu tery-
torialnego.

2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samo-
rządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samo-
rządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Art. 10a. [Wspólna obsługa, jednostki obsługiwane] Gmina może za-
pewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i or-
ganizacyjną:
1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów pu-

blicznych,
2) gminnym instytucjom kultury,
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3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom

prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykony-
wania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów ba-
dawczych, banków i spółek prawa handlowego

– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

Art. 10b. [Jednostki obsługujące] 1. Wspólną obsługę mogą prowadzić
urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna
związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiato-
wo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”.

2. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mo-
wa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach

wspólnej obsługi.

3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 10a pkt 2 i 3, mogą, na
podstawie porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługują-
cą, przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru
wójtowi. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie.

4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej in-
formacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykony-
wania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej
informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych
przez jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi.

Art.10c. [Zakres wspólnej obsługi, ograniczenia] 1. Zakres wspólnej ob-
sługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi
oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu fi-
nansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i spra-
wozdawczości jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1
i 2, są one przekazywane w całości.

Art. 10d. [Przetwarzanie danych osobowych] Jednostka obsługująca jest
uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jed-
nostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań
w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.
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Rozdział 3. Władze gminy

Art. 11. [Wykonywanie władzy] 1. Mieszkańcy gminy podejmują roz-
strzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub
za pośrednictwem organów gminy.

2. (uchylony)

Art. 11a. [Organy gminy] 1. Organami gminy są:
1) rada gminy;
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także
burmistrza oraz prezydenta miasta.

Art. 11b. [Jawność] 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ogranicze-
nia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posie-
dzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wyko-
nywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy
i komisji rady gminy.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut
gminy.

Art. 12. [Referendum gminne] Zasady i tryb przeprowadzania referendum
gminnego określa odrębna ustawa.

Art. 13. (uchylony)

Art. 14. [Podejmowanie uchwał] 1. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych.

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony
w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głoso-
wanie imienne.

4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicz-
nej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.
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Art. 15. [Charakter rady] 1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowią-
cym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na tery-
torium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

Art. 16. [Kadencja rady gminy] Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od
dnia wyboru.

Art. 17. [Skład rady] 1. W skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców;
2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców;
3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców;
4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech

na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż
czterdziestu pięciu radnych.
2. W skład rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, w pierwszej

kadencji wchodzą radni w liczbie:
1) dwudziestu jeden w gminach do 20 000 mieszkańców;
2) dwudziestu trzech w gminach do 50 000 mieszkańców;
3) dwudziestu pięciu w gminach do 100 000 mieszkańców oraz po trzech

na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż
czterdziestu ośmiu radnych.

Art.18. [Właściwość rady] 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działa-

nia oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księ-

gowym budżetu – na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania

budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia absolutorium z tego tytułu;

4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;

6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
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7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazy-
wania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach okreś-
lonych w odrębnych ustawach;

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczają-
cych zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wy-

dzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawiera-
ją kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wy-
łącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu
dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.),

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoter-
minowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o war-
tości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązy-
wania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i in-
nych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich
w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych
przez wójta w roku budżetowym,

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a
ust. 1;

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać
zobowiązania;

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa
w art. 8 ust. 2 i 2a;

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami
oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
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12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lo-

kalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do między-
narodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 470 i 471), a także wznoszenia pomników;

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla

uczniów i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompeten-

cji rady gminy.
3–4. (uchylone)

Art. 18a. [Komisja rewizyjna] 1. Rada gminy kontroluje działalność wój-
ta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gmi-
ny; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mo-
wa w art. 19 ust. 1.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolu-
torium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakre-
sie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych ko-
misji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Art. 18b. [Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji] 1. Rada gminy
rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję
skarg, wniosków i petycji.

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funk-
cje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut
gminy.

Art. 19. [Wybór przewodniczącego] 1. Rada gminy wybiera ze swego
grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.
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2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady
oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wyko-
nywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności
przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania prze-
wodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

3. (uchylony)
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na

wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określo-
nym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż
w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od
dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczące-
go jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem
ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego
i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia
tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia od-
wołania, sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje woje-
woda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8. Sesję rady gminy, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru przewod-
niczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził
zgodę na prowadzenie sesji.

Art. 20. [Sesje rady] 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych
przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał.

1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu rady.

1b. Obrady rady gminy 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.

1c. (uchylony)
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy

na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.
2a. (uchylony)
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