
STATUT  GMINY  KONIECPOL  

 
Rozdział  I 

Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 

 

1. Gmina Koniecpol, zwana dalej gminą jest jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do 

organizacji życia publicznego na swoim terenie. 

2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze gminy, tworzą wspólnotę samorządową. 

3. Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 

2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą i na podstawie niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

2. Gmina posiada osobowość prawną. 

3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. 

 

§ 3 

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy  

Koniecpol 

2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Koniecpolu 

3) przewodniczącym rady – należy przez to  rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Koniecpolu 

4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu 

5) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

6) komórce  organizacyjnej urzędu – należy przez to rozumieć referat, samodzielne stanowisko 

pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu. 

 

 

Rozdział II 

Ustrój gminy 

 

§ 4 

 



 2 

1. Terytorium  gminy obejmuje obszar o powierzchni 14.675 ha, w tym obszar miasta 3.652ha, a 

obszar sołectw 11.023 ha. 

2. Granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu. 

3. Siedzibą władz gminy jest miasto Koniecpol. 

 

§ 5 

 

Pieczęcią urzędową gminy jest pieczęć okrągła z napisem w otoku: Urząd Miasta i Gminy w 

Koniecpolu oraz umieszczonym pośrodku wizerunkiem orła ustalonym dla godła. 

 

§ 6 

 

Gmina może posiadać własny herb i flagę ustanowione przez Radę  odrębną uchwałą. 

 

 

Rozdział III 

Zadania i zakres działania gminy  

 

§ 7 

 

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne  o znaczeniu lokalnym, nie 

zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Szczegółowy ich wykaz określa ustawa. 

2. Zadania określone w ust. 1 gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

 

§ 8 

 

1. W celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gmina realizuje zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej, wynikające z ustaw oraz zadania tej administracji przejęte w drodze 

porozumień. 

2. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania zadań o których 

mowa w ust.1. 

 

§ 9 

 

1. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa na zasadach 

określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie porozumień z tymi 

jednostkami. 

2. Porozumienia, o których mowa w ust.1, określają szczegółowe zasady i terminy przekazywania 

środków finansowych na ich realizację. 
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3. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji 

przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

 

§ 10 

 

1. Gmina wykonuje swoje zadania: 

1) poprzez działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych 

2) poprzez gminne jednostki organizacyjne 

3) poprzez działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów. 

2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza zadania o 

charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. 

 

§ 11 

 

1. Jednostki organizacyjne gminy o których mowa  w § 10 ust.1 pkt 2 tworzy się w drodze uchwały 

Rady Miejskiej. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi załącznik Nr 2  do statutu. 

3. Wewnętrzną organizację gminnej jednostki organizacyjnej i zasady jej funkcjonowania reguluje 

statut uchwalony przez radę. 

4. Burmistrz prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych gminy. 

 

§ 12 

 

1. Dla wykonywania zadań publicznych przekraczających możliwości gminy, może ona przystąpić 

do związków gmin. 

2. Wykonywanie zadań publicznych może nastąpić w drodze porozumienia międzygminnego. 

3. Gmina może tworzyć stowarzyszenia gmin i być ich członkiem. 

4. Gmina może przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych 

i regionalnych w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

Rozdział IV 

Władze  gminy  
 

§ 13 

 

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory 

i referendum lub za pośrednictwem organów gminy. 

 

§ 14 
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Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz wyboru burmistrza określają odrębne ustawy. 

 

§ 15 

 

1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania organów gminy 

przed upływem kadencji jak również w każdej innej sprawie ważnej dla gminy rozstrzyga się w 

drodze referendum gminnego. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają odrębne przepisy. 

 

§ 16 

 

1. Niezależnie od referendum w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach 

ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami 

gminy. 

2. Tryb i zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała rady. 

 

§ 17 

 

1. Gmina działa poprzez swoje organy. 

2. Organami gminy są: 

1) Rada 

2) burmistrz 

3. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 

4. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji, wstępu na sesje  rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów 

wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym  protokółów posiedzeń organów gminy i 

komisji rady. 

5. Zasady dostępu  i korzystania z  dokumentów określa  załącznik nr 3 do statutu. 

 

Rozdział V 

Rada Miejska  
 

§ 18 

 

1. Z zastrzeżeniem §§ 13 - 15 statutu organami stanowiącymi i kontrolnymi gminy jest rada. 

2. W skład rady wchodzi 15 radnych, wybranych zgodnie z ustawą Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw na okres 4 lat licząc od dnia wyboru. 

3. Szczegółowy tryb pracy rady określa Regulamin pracy Rady Miejskiej w Koniecpolu, stanowiący 

załącznik nr 4 do statutu. 
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§ 19 

 

Do wyłącznej właściwości rady należą sprawy określone ustawą oraz przepisami szczegółowymi. 

 

§ 20 

 

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady i dwóch wiceprzewodniczących. Sposób 

wyboru określa ustawa. 

 

§ 21 

 

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

 

§ 22 

 

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej 

kompetencji. 

2. Rada w formie uchwał może wyrażać  opinie i zajmować stanowisko we wszystkich sprawach 

istotnych dla gminy. 

 

§ 23 

 

1. Przewodniczący  rady organizuje pracę rady, a w szczególności: 

1) przygotowuje i zwołuje sesje rady 

2) ustala porządek sesji 

3) przewodniczy sesji i czuwa nad porządkiem na sali obrad 

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady 

5) zarządza głosowanie na sesjach i przeprowadza je przy pomocy wiceprzewodniczącego 

6) reprezentuje radę na zewnątrz 

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu 

8) czuwa nad zapewnieniem sprawnej organizacji pracy rady. 

2. Wiceprzewodniczący pełni zastępstwo przewodniczącego rady w razie jego nieobecności lub 

niemożności wykonywania przez niego zadań. 

 

§ 24 

 

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje burmistrzowi, komisjom rady oraz każdemu radnemu.  

 

Rozdział VI 
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Komisje rady  
 

§ 25 

 

Wewnętrznymi kolegialnymi organami rady są komisje rady. 

 

§ 26 

 

1. Rada powołuje ze swego grona następujące komisje stałe: 

1) Komisję Rewizyjną 

2) Komisję Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego 

3) Komisje Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa 

4) Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

3. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący 

Rady na wniosek zainteresowanych radnych lub przewodniczących Komisji. 

4. Komisje podlegają wyłącznie radzie. 

5. Komisje przedkładają radzie plan pracy oraz sprawozdania ze swej działalności w okresach 

rocznych. 

6. Rada wybiera przewodniczących komisji, określa liczbę członków komisji oraz zakres działania w 

odrębnej uchwale. 

7. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych, a funkcję przewodniczącego może 

pełnić tylko w jednej komisji. 

 

§ 27 

 

Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów uchwał oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonywaniem 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą 

3) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których została powołana 

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez radę, burmistrza, członków komisji i 

mieszkańców 

5) kontrola działalności burmistrza, jednostek organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych w 

zakresie kompetencji komisji. 

 

§ 28 

 

1. Podstawowymi formami działania komisji są; 

1) posiedzenia 

2) posiedzenia wyjazdowe 

3) wizje lokalne 
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2. Za zgodą rady komisje mogą delegować swoich członków do indywidualnych zadań w terenie lub 

w innych organach z udziałem gminy. 

 

§ 29 

 

1. Rada  kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje 

przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. 

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 

zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową 

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to 

nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę. 

 

§ 30 

 

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności, 

rzetelności i celowości. 

2. Komisja rewizyjna do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego przedkłada radzie plan kontroli 

na następny rok, określając podmiot kontrolowany, przedmiot kontroli i terminy ich 

przeprowadzenia. 

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

4. Zatwierdzony przez radę plan kontroli komisji rewizyjnej przedstawiany jest burmistrzowi. 

5. Niezależnie od przedstawionego planu kontroli komisja rewizyjna każdorazowo powiadamia o 

terminie kontroli burmistrza i kontrolowaną jednostkę z trzydniowym wyprzedzeniem. 

6. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w pracach komisji, jeżeli zachodzą 

okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności, gdy 

przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków, a także małżonka, krewnych lub 

powinowatych. 

7. O wyłączeniu z udziału w pracach komisji, o których mowa w ust.6, decyduje komisja rewizyjna a 

w przypadku przewodniczącego komisji – rada. 

8. Burmistrz, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i przewodniczący organu 

wykonawczego kontrolowanej jednostki pomocniczej są zobowiązani do zapewnienia warunków 

przeprowadzenia kontroli, a w szczególności do udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień 

oraz do udostępnienia potrzebnych dokumentów, z wyłączeniem informacji i dokumentów 

objętych tajemnicą państwową, służbową lub skarbową. 

9. Odmowa udostępnienia informacji i dokumentów ma charakter pisemny i winna zawierać 

uzasadnienie. 
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10. Komisja rewizyjna wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy jednostki 

organizacyjnej, a w pozostałych sytuacjach w terminach uzgodnionych z osobą realizującą 

zadania będące przedmiotem kontroli. 

11. Wykonanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy w kontrolowanej 

jednostce. 

12. Komisja rewizyjna w terminie 14 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół zawierający:  

1) datę i nazwiska członków komisji, przeprowadzających kontrolę 

2) temat kontroli i nazwiska osób uczestniczących w kontroli 

3) treść protokółu, z powołaniem się na dokumenty i przepisy prawa 

4) rodzaj i ilość załączników 

5) wnioski 

6) podpisy członków komisji oraz kierownika kontrolowanej jednostki, który może wnieść 

zastrzeżenia do protokółu w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

13. Komisja rewizyjna przedstawia radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę , 

wyników kontroli wykonania budżetu gminy oraz realizacji rocznego planu kontroli. 

14. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po 

zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok 

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do komisji rewizyjnej stosuje się 

odpowiednio postanowienia §§ 25-28 statutu i ustawy. 

 

 

§ 31 

 

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu. 

2. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: Przewodniczący Rady, 

radni nie będący członkami  komisji 

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

uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. 

4. Osoby wymienione w ust.2 i ust.3 nie biorą udziału w głosowaniu. 

5. Wstęp na posiedzenia komisji mają również obywatele w ramach jawności działalności organów 

gminy. 

 

§ 32 

 

1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności: 

1) ustala terminy i porządek posiedzeń, 

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów, 

3) zwołuje posiedzenia komisji, 

2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na pisemny wniosek co 

najmniej połowy  członków komisji lub przewodniczącego rady. 
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Do wniosku dołącza się porządek obrad. 

3. Posiedzenie zwołane w trybie określonym w ust. 2 powinno się odbyć w terminie 7 dni od daty 

złożenia wniosku 

 

§ 33 

 

1. Komisja opiniuje uchwały i zajmuje stanowisko w sprawach w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2. Sprawozdanie i stanowisko komisji przedstawia na sesji przewodniczący komisji lub wyznaczony 

przez komisję jej członek. 

3. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

4. Do sporządzenia protokółu stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące protokołów 

sesji rady. 

5. Dokumentacja pracy komisji przechowywana jest w Biurze Rady Miejskiej. 

 

§ 34 

 

W czasie trwania kadencji rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych 

zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy, z zastrzeżeniem, że skład komisji nie może 

przekroczyć 5 osób. 

 

§ 35 

 

1. Komisje obowiązane są do wzajemnego informowania się w sprawach, będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania. 

2. Realizacja postanowień zawartych w ust.1 następuje przez: 

1) wspólne posiedzenia komisji 

2) udostępnianie własnych opracowań i analiz. 

 

§ 36 

 

1. Obsługę rady, komisji i radnych zapewnia burmistrz poprzez  Biuro Rady Miejskiej. 

 

Rozdział VII 

Radni  
 

§ 37 
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1. Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach, posiedzeniach komisji i innych 

pracach rady, do których zostali wybrani. 

2. Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach rady i posiedzeniach komisji, do której zostali 

powołani podpisem na liście obecności. 

3. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, radny powinien przed ich 

terminem usprawiedliwić nieobecność odpowiednio u przewodniczącego rady lub 

przewodniczącego komisji. 

4. Rezygnacja radnego z pełnionej funkcji w radzie wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały. 

 

§ 38 

 

1. Radni zobowiązani są kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. 

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami gminy, których reprezentują w 

radzie, przede wszystkim poprzez: 

1) informowanie mieszkańców o aktualnej sytuacji gminy 

2) upowszechnianie uchwał i przedsięwzięć rady 

3) konsultowanie spraw i projektów uchwał rady 

4) informowanie mieszkańców o swej działalności w radzie 

5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców i przedstawiania ich organom 

gminy do rozpatrzenia. 

3. Radni winni informować wyborców o miejscu i czasie bezpośredniego kontaktu z nimi. 

 

§ 39 

 

1. Radni korzystają z ochrony prawnej w zakresie ustalonym w ustawie. 

2. Za udział w pracach rady i komisjach, radnemu przysługuje dieta na zasadach ustalonych przez 

radę w odrębnej uchwale. 

3. Przewodniczący rady udziela radnym pomocy związanej z realizacją posiadanych przez nich praw 

i w uzasadnionych przypadkach podejmują stosowne interwencje. 

4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną prawną i innymi uprawnieniami radnego radni 

mogą zwrócić się na sesji bezpośrednio do rady. 

 

§ 40 

 

1. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady. 

2. Zajmując stanowisko w sprawie wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym, 

rada bada szczegółowo wszystkie aspekty sprawy, a zwłaszcza zobowiązana jest wysłuchać 

wyjaśnień radnego. 

 

Rozdział VIII 
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Burmistrz  
 

§ 41 

 

1. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz. 

2. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. W realizacji zadań burmistrza wspomaga jego zastępca. 

4. Sposób wyboru oraz odwołania burmistrza określa odrębna ustawa. 

5. Zastępcę burmistrza w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje burmistrz. 

 

§ 42 

 

1. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa. 

2. Do zadań burmistrza należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektów uchwał rady 

2) określenie sposobu wykonywania uchwał rady 

3) informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-

gospodarczej gminy, wykorzystywania środków budżetowych 

4) podejmowanie decyzji w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza: 

a) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 

nieprzekraczjącej sumy ustalonej corocznie przez radę, 

b) zaciągania pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nieprzekraczającej 

wielkości ustalonej przez radę na dany rok budżetowy. 

5) ustanawianie pełnomocnictw i określanie im zakresu umocowań, 

6) nadawanie w drodze zarządzenia regulaminu organizacyjnego urzędu 

7) powoływanie komisji przetargowych 

8) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez radę 

9) decydowanie o wszczęciu sporu sądowego lub rezygnacji z niego oraz ustalanie warunków 

ugody. 

10) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

11) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, pozostających w strukturze 

gminy, pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek 

12) przedkładanie radzie sprawozdań  z działalności finansowej gminy w terminach ustawowych 

13) powierzanie zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy prowadzenie określonych spraw w 

swoim imieniu 

14) wykonywanie zadań zleconych, określonych odrębnymi przepisami 

15) wykonywanie zadań przejętych od administracji rządowej i samorządowej w drodze 

porozumień 

16) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady 

17) wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach, nie cierpiących zwłoki 
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18) coroczne sprawozdanie z udziału gminy w spółkach, stowarzyszeniach i związkach, 

przedstawiane na  kolejnej sesji po odbytych zgromadzeniach przyjmujących sprawozdanie 

finansowe tych podmiotów. 

3. Burmistrz wydaje decyzje i podejmuje inne rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej na zasadach uregulowanych w odrębnych ustawach. 

4. Burmistrz jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

5. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie. 

 

§ 43 

 

Burmistrz składa radzie na każdej sesji sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

§ 44 

 

1. W razie  nieobecności burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków funkcję jego  

przejmuje wyznaczony przez niego zastępca. 

2. Zastępca burmistrza wykonuje swoje zadania zgodnie z poleceniem i wskazówkami burmistrza. 

 

§ 45 

 

1. Burmistrz przyjmuje interesantów w ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu dniach i 

godzinach, a w czasie nieobecności na terenie urzędu -  osoba przez niego upoważniona.  

2. Zasady współdziałania burmistrza z pracownikami urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu 

oraz regulamin pracy. 

 

Rozdział  IX 

Pracownicy samorz ądowi  
 

§ 46 

 

1. Pracownikiem samorządowym, zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, jest 

burmistrz. 

2. Nawiązanie stosunku pracy z burmistrzem następuje z datą wyboru. 

3. Ustalenie warunków pracy i płacy dla burmistrza dokonuje rada. 

4. Nawiązanie stosunku pracy z burmistrzem dokonuje przewodniczący rady i pełni funkcję 

przewidzianą w Kodeksie pracy dla pracodawcy. 

 

§ 47 
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1. Pracownicy urzędu są pracownikami  samorządowymi zatrudnionymi na podstawie: 

1) powołania – zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego 

2) mianowania – kierownicy komórek organizacyjnych  urzędu. 

3) Umowę o pracę - pozostali pracownicy. 

2. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami określonymi w ust. 1 dokonuje burmistrz. 

 

§ 48 

 

Czynności prawne w zakresie nawiązania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami 

samorządowymi dokonywane są w formie, trybie i na zasadach określonych w ustawie o 

pracownikach samorządowych 

 

Rozdział X 

Jednostki pomocnicze gminy 

 

§ 49 

 

1. W gminie tworzy się jednostki pomocnicze: sołectwa. 

2. Wykaz jednostek pomocniczych określa załącznik nr 5 do statutu. 

3. Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały rady podjętej z inicjatywy rady lub 

mieszkańców po przeprowadzeniu konsultacji, które odbywają się poprzez: 

1) zebrania wiejskie lub ogólne zebrania mieszkańców 

2) przyjmowanie zgłoszeń uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały, wyłożonego przez okres 

30 dni w urzędzie. 

4. Podjęcie uchwały o której mowa w ust. 3, musi być poprzedzone pozytywną opinią ¼ ogółu 

mieszkańców mieszkających na stałe na terenie tej jednostki, posiadających prawo wybierania w 

rozumieniu przepisów ordynacji wyborczej do rad gmin. 

5. Łączenie, podział oraz znoszenie jednostek pomocniczych następuje w trybie ust.3 ust.4. 

 

§ 50 

 

Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne 

uwarunkowania przestrzenne oraz istniejące więzi między mieszkańcami. 

 

§ 51 

 

Granice sołectw ich organizację i zasady działania określa odrębny statut, uchwalony przez radę, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
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§ 52 

 

Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wyodrębnioną część mienia 

komunalnego, którą jednostka ta zarządza, korzysta określonymi z niej dochodami w zakresie i na 

zasadach zawartych w statucie tej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 53 

 

Kontrolę oraz nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje rada za pomocą  komisji 

rewizyjnej. 

 

Rozdział XI 

Gospodarka finansowa gminy  
 

§ 54 

 

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. 

2. Budżet jest uchwalony w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy w trybie ustalonym 

uchwałą rady o procedurze jego uchwalania. 

3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami burmistrz 

przedkłada radzie w ustawowym terminie. 

 

§ 55 

 

1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz 

2. Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo: 

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach 

wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy, 

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę, 

3) dokonywanie wydatków budżetowych, 

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie, 

5) dysponowanie rezerwami budżetu gminy, 

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. 

3. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. 

Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez: 

1) jawność debaty budżetowej, 

2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu gminy, 

3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowej udzielanych z budżetu gminy, 

4) ujawnienie sprawozdania z działań o których mowa  w ust.2 pkt 1 i 2. 
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§ 56 

   

1. Dochodami gminy są: 

1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy 

2) dochody z majątku gminy 

3) subwencja ogólna z budżetu państwa. 

2. Dochodami gminy mogą być: 

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych 

2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców 

3) spadki, zapisy i darowizny 

4) inne dochody. 

 

§ 57 

 

Kontrolę finansową gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. 

 

§ 58 

 

Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy oddzielona jest od kasowego jej wykonania. 

 

§ 59 

 

Obsługę bankową gminy prowadzi bank wybrany przez radę zgodnie z ustawą o finansach  

publicznych. 

 

Rozdział XII 

Mienie komunalne  
 

§ 60 

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie 

komunalne gminnych osób prawnych. 

 

§ 61 

 

Nabycie mienia komunalnego następuje: 

1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, 

2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, w trybie 

artykułu 4 ustawy o samorządzie gminnym; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia 
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zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą 

na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

3) w wyniku  przekazania przez administrację rządową, 

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej, 

5) przez inne czynniki prawne, 

6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 62 

 

1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz 

albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz z 

inną upoważnioną przez burmistrza osobą. 

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

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Skarbnik gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie 

zwierzchnika, powiadamiając o tym radę oraz regionalną izbę obrachunkową. 

 

§ 63 

 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają 

jednoosbowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza. 

 

Rozdział XIII  

Postanowienia ko ńcowe  
 

§ 64 

 

Zmian statutu dokonuje rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


