UCHWALA NR XXXl/372/201 7

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZN IE
z dnia 27 kwietn ia 2017 r.

w sprawie Statutu Gminy Opoczno
Na podstawie art . 18 ust . 2 pkt I ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zmianam i Dz. U . z 2016 r. poz. 1579, 1948, ze zm. z 20 17 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

Statut Gminy Opoczno
DZIAŁ

I

Postanowienia ogóln e

§ I. I . Statut Gminy Opoczno stanowi o ustroju Gminy Opoczno.
2. Statut Gminy Opoczno okreś l a w szczególności:
I) orga ni zację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy;
2) zasady dzialania klubów radnych;
3) zasady i tryb dzialania komi sj i rewizyjnej;

-1 ) zasad y twor7.enia. łączen i a. podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
5) <.asady uczesrnic twa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;
6) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;

7) zasady dostc;pu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gm iny w ramach wykonywania zada1)
publicznych.

§ 2. I. Gmina Opoczno. zwana w treśc i Statutu Gm iny Opoczno „Gminą", jest jed nostką samorządu gminnego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 446 z późn.
Zlll.).

2. Wspólnoti; sa morządową, o której mowa w ust. I z mocy prawa tworzą mieszka ńcy zamieszkali w granicach
administracyjnych Gminy Opoczno.
3. ilekroć w Stat ucie Gm iny jest mowa o :
I ) Gminie - na l eży przez to rozum i eć Gminę Opoczno;

2) komi sj i rady - należy przez to rozumieć Komisję Rady Miejskiej w Opocznie;

3) komisji re\\ izyj nej - należy przez to rozumieć Komi sję Rewizyjną Rady Miejskiej w Opocznie;
4) Radzie - należy pr<.ez ro rozumieć Radę Mi ejs ką w Opoczn ie;

5) Statucie Gminy - należy przez 10 rozumieć Statut Gminy Opoczno;
6) Burmistrzu - należy przez to rozum ieć Burm istrza Opoczna;

7) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gm innym (Dz. U . z 20 16 r. poz. 446 z póź.n. zm .).
DZIAŁ II
Rada Miejska
Ro zdział

I

Postanowienia ogólne

§ 3. I . Organem

stanowiącym

i kontrolnym Gminy jest Rada M iejska w Opocznie.
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2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.

§ 4. Pracę
W przypadku

Przewod niczący Rady lub wyznaczony przez niego w iceprzewodniczący.
Przewodn iczącego l ub niemożnośc i pelnien ia funkcj i i niewyznaczeni a

Rady organizuje

n 1eobec nośc1

11·i ce przewod n i c7.ącego. prac ę Rady organ izuje wiceprzewod ni czący najstarszy wiekiem.
Rozdzi a ł 2
Prawa i obowiązki radnego

§ 5. I. Klub radnych tworzą radni w liczbie co najm niej 3.
2. Klu b, o którym mowa w ust. I rozpoczyna działal ność z chwi lą podania do w i adomośc i na sesji Rady
informacj i o skladzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.

§ 6. Radny oraz k lub radnych m ają prawo :
I ) domagać się wniesienia pod obrady Rady lub komisj i rady spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia
społeczności lokal nej;
2) kierować do Burmistrza interpelacje w sprawach publ icznych wspólnoty samorządowej ;
3) zwracać się bezpośredn i o do Rady w sprawach związanych z pelnien iem funkcj i rad nego;
4) zwracać się do Burmistrza o pomoc w realizowaniu obowiązków i upraw nier1 radnego.

§ 7. I. Radny ma prawo sk ladania na każdej sesj i interpe lacj i i wniosków w sprawach dotyczących Gminy .
2. W okresie między sesjami interpelacje i w nioski radny skl ada na piśm ie (np. za pośred n ictwem B iura Rady.
11 Urzędzie M iejsk im w Opocznie).
J . 8unnistrz udziela odpowiedzi na interpe l ację lub w ni osek na piśmie, niezwłoczni e w termi nie nie dłuższym
niż 2 1 dni od daty jej złożenia.

4. Burmi strz lub wskazana przez ni ego osoba może ustni e, podczas sesj i, udz i elić odpowiedzi na i nterpe lację
albo odn i eść si ę do zgloszonego wniosku.

§ 8. I. Mieszkańcy Gminy m ają prawo do przed kładani a radny m, w Urzędz ie M iejsk im, wniosków
i postulatów w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkar1ców.
2. Spotkania (p rzyjęc i a mieszkar1ców), o których mowa w ust. I. organ izuje Burmistrz w porozumieniu
z Przewod ni czącym Rady. Zasady przyjęć m i eszkańców przez radnych ustala Przewodniczący Rady i podaje je do
publ i cznej w i adomośc i.

§ 9. I . W przypadku wn iosku pracodawcy o rozwiązani e z radny m stosunku pracy, Rada
komisję doraźną rady do zbadania oko li cznośc i sprawy.

może powołać

2. Komi sja rad y . o której mowa w ust. I. przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przed kłada ustalenia oraz
wnioski Przewodn ic zącemu Rady oraz na sesj i Rady.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. I Rada winna umożli wić rad nemu złoże ni e
wyjaśn 1 e11 .

Rozdzia ł 3
Sesja Rady Miejskiej

§ 10. I.

Sesję organizuje Przewodniczący Rady, usta l ając porządek obrad, miejsce oraz datę i godzinę

rozpoczęcia.

2 . O termin ie i miejscu sesj i Rady powiadamia s ię jej członków na piśmie, najpóźniej na 4 dni przed term inem
obrad . z zastrze7.cn icm ~ I I ust. I:
I) 7.a pośrednictwem poczt owego operatora pub licznego, li stem polecony m za zwrotnym potw ierdzeniem odbioru
wysianym na adres zamieszkan ia. lub adres wskazany przez radnego. T ermin uznaje s ię za dotrzymany, jeżeli
powiadomienie został o skutecznie nadane najpóźn i ej 5 dnia przed termi nem obrad;
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2) w inny sposób za pokw i towaniem, decyd uje data dostarczenia powiadomienia - na adres zam i eszkania lub na
adres wskazany przez radnego;
3) lub w inny sposób nieb udzący wątpliwości np . w formie elektron icznej, za zgodą rad nego.
3. W powiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad,
materialy związane z porządk i em obrad, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Materialy . w ty m szczególnie materialy o dużej

załączyć projekty uchwał oraz inne ni ezbędne

objętości , o których mowa w ust. J za zgodą radnego uznaje

s i ę za dostarczone o ile zostaly udostępnione radnym do wglądu w Biurze Rady.

5. W przypadku niedotrzymania terminów. o których mowa w ust. 2 albo wystąpienia innych ni eprawidłowości
w dostarczen iu radnym powiadomie11 o sesji lub materiałów , Rada może w try bie § 19 ust. 2 wyznaczyć nowy
term in jej odbycia. Uwagi co do poprawnośc i zwołan ia sesj i i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radn i,
wyl ącznie w punkcie „ otwarcie sesji i stw ierdzenie prawomocności obrad".

§ 11. I. Burmistrz lub co najmniej 6 radnych mogą zlożyć wni osek o zwołanie i odbycie sesji w c i ągu 7 dni od
dnia zlożenia wniosku.
2. Wniosek. o którym mowa w ust. I . uznaje się za zlożo ny sku teczn ie, jeże li zawiera proponowany porządek
obrad wraz z projektami uchwal (chyba że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwaly)
i zostal dostarczony Przewodniczącemu Rady lub złożony w Biurze Rady w godzi nach urzędowania.

§ 12. Przewodn i czący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję w porozumieniu z Burmistrzem.

§ 13. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na li śc i e obecności.
§ 14. Radny . w celu uzyskania zwol nienia od pracy zawodowej w związku z udziałem w pracach organów
gminy okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie, zawierające okreś len ie term inu odbycia sesj i Rady lub
posiedzenia komi sj i rady. podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji rady .

§ 15. Burmi strz zapewnia Rad zie obs ługę organ i zacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu
stanowiącego Cimi ny, w tym przygotowywan ie dokumentacji, ek spedycję korespondencj i oraz udos tępn ienie
wyposażonych w odpowiedn i s przęt biurowy pom ieszczeil:
I) dla potrzeb Przewodniczącego Rady;
2) do odbywan ia spotka11 radnych z mieszkailcami Gm iny;
J) do odbywan i a spotkail i narad radnych, w tym klubów radnych;

4) w cel u przechowywania dokumentacji wytworzo nej w ramach działalności rady .

§ 16. I Rada. na w niosek Przewod ni czącego Rad y, może przyjąć harmonogram sesji na rok kalendarzowy,
zawierający przewidywane tematy I ub krótkie opisy przedmiotu sesji.

2. Proj ekt harmonogramu, o k tóry m mowa w ust. I opracowuje Przewodn i czący Rady
propozycje komisji rady, rad nych, k lubów radnych oraz Burmistrza.

§ 17. 1. Przez

u względniając

sesję Rady należy rozumieć posiedzenie Rady zwołane przez Przewodn iczącego Rady lub inną

upra wnion ą osobę.

2. Rada. w try bie § 19 ust. 2, może postanowić o przerwaniu sesji i kon tynuowaniu jej w innym , wyznaczonym
termi nie. z zast rzeżenie m § I 1.

§ I 8. I. Rozpoczęc ia sesj i dokonuje przewodniczący obrad wypowi adając formułę: „ Otwieram sesję Rady
Miejskiej w Opocznie".
2. W przy padku wys tąpi en i a nieusuwal nej przeszkody w prowadzeniu sesji w szczegól ności braku
wymaganego kworum w trakcie posiedzenia, przewodniczący obrad ogłasza przer~ę techn~czną i podejmuje
odpowied nie czy n nośc i organ izacyjno-techniczne w celu us un i ęcia przeszkody. J eżeli usu111ęc1e przeszkody np.
zebranie kworum nie jest moż liwe zamy ka sesję.
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3. Fakt za111kni9ci~ sesji. z powodów. o krórych mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole. Spra wy ujęte

w porZ<)dku obrad, a n1ezreal1zowane, Przewod niczący Rady ujmuje w porządk u obrad najb liższej sesji .

. § 19. I. Po otwarciu sesj i, przewodniczący obrad poddaje pod dyskusj ę porządek obrad, do którego Rada na
wn iosek radnego. klubu radnych. komi sj i rady lub Burmistrza może wprowadzić zm iany polegające na:
I ) dodaniu nowego punktu do porządku obrad;
2) zdjęciu punk tu z zaproponowanego porządku obrad;
3) zmiani e kolejności punktów w porządku obrad;
4) zmianie treśc i (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.
2. Wprowad7.en ie każdej ze zmian, o których mowa w ust. I, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania
jawnego. \,v który m co najmniej 11 radnych opowie si ę za wprowadzeniem zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.
J. Zm iana porządku obrad , w przypadku sesj i zwoła nej w trybie określony m w§ 11, wymaga zgody
wn ioskodawcy wy rażonej przed glosowaniem. o którym mowa w ust. 2.

§ 20. I. Porzą dek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszania uwag przez
radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. o którym mowa w§ 29. Protok ół jest udostępniany radnym do
zapo znania się ni e później niż w ciągu 14 dn i od dnia zamknięcia sesji z zastrzeżen iem ust . 3.
2. Na wniosek radnego protokół lub jego fragment zostaj e odczytany na sesji .
3. W przypadku, gdy ko lejna sesja odbywa się w terminie krótszym n iż 14 dni . proto kół winien być omówiony
na sesji 1,,v n ajb liższym możliwym terminie.
4. W trakcie sesj i, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnien i a do p rotokołu, przy czym o ich
uwzględnieniu rozstrzyga przewodni czący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu

sesji .
5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady.
W przypadku nic u względnienia ich przez R adę ich treść zostaje załączona do protokołu jako tzw. zdanie od rębne.

§ 21. I. Porządek obrad sesji przewiduje zglaszan ie przez radnyc h interpelacj i i w ni osków, z zastrzeżeniem §
I I.
2. Interpelacje i wn ioski winny być s formułowane jasno i zwięź l e. Treść interpelacji i wniosk ów radny
potwierd za na p i ś mie , które składa do Biura Rady.

§ 22. 1.
polecen ia.

Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym

przeb iegiem sesji wypowiadając zwi ęzłe i j as ne

2. Prze\1 odniczący obrad może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz w sprawie
czasu trwan ia ll')'Stąpien i a, używając sformulowa1i ty pu „ do rzeczy", „proszę kończyć'. itp.

J. Jeżeli tem at lub sposób wystąpien ia mówcy zaklóca porządek obrad, bądź uchybia powadze organów gminy,
obrad może odebrać mu gł os. odnotowuj ąc ten fakt w protokole.

przewod niczący

§ 23. I. Prze wodnic zący obrad prowadzi sesję wed ług ustalonego
poszczególne punkty. odczytuj e ich treść . otwiera i prowadzi dyskusję.

porządku

obrad. Wskazuje kolejno

2. Przcwodniczqcy obrad zamyka dysk usję w poszczegó lnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy
mówców lub braku zglosze1i do zabrania glosu. wypowiadając zwięzłe formuły np ..,zamykam dyskusję w tym
punkcie„. W razie po trzeby, przewodniczący obrad może zarząd z ić prze rwę w celu umoż li w ien ia komi sji rady.
Burmistrzowi lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygotowania
poprawek w rozpat rywanym proj ekcie uchwały lub innym dokumencie.
głos owanie nad uchwałą lub inne czyn nośc i, przewodni czący obrad
od powiednich, zwi ęzł ych form uł , w szczególności „zamykam dyskusję, przystępujem y do
glosowania''. ,.przechodzimy do czytania opinii". „ proszę o wyjaśnien ia Burmistrza".

J. W przypadku, gdy punkt obejmuje

używa

równi eż
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4. Przed glosowani em przewodniczący obrad każdorazowo sprawdza czy li czba obecnych radnych na sali
obrad speln ia wymagane kwo rum i stwierdza ten fak t wypowiadając fonn ułę: .,stwierdzam kworum, proszę
o przed stawi en ie wn iosku ( lu b uchwały), przystępujem y do gł osowania".
5. Po zarządzeniu glosowan ia można zabrać glos tylko w ce lu zgłoszen ia i uzasadn ienia w ni osku fo rm alnego
w spraw ie sposobu lub po rządku głosowania.

§ 24. 1. Przewodni czący

obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2. W uzasadnionych przy padkach przewodniczący obrad może udziel ić głosu poza kolejnośc i ą, w tym
szczególnie w sprawie w niosków natury formalnej:
I ) stwierdzenia kwo ru m;
2) zmiany porządku obrad:
3) zako riczcnia dys kusji ;
4) przejśc i a do głosowania nad w ni osk iem lub uchwałą ;
5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów:
6) ogranicze ni a czasu wystąpi eń;
7) zarządzenia przerwy;
8) odeslania projektu uchwały do komisji rady;
9) ponownego prze liczen ia glosów;

·

1O) przestrzegania ustalonych w Statucie

postanow ień dotyczących obrad Rady .

3. W niosek . o którym mowa w ust. 2, wymagający rozstrzygnięcia przez Radę, przewodniczący obrad poddaje
pod g losowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian głosów .,za" wn ioski em i głosów „ przeciwko''
wn ioskowi.

§ 25. Przewod nicząc y obrad może udzi elać glosu osobom spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody
Rady, przy czym przepi s§ 22 stosuje się odpowiednio.
obrad może po uprzednim ostrze żeniu nakazać opuszczenie sali obrad osobom s pośród
które swoim zachowan iem lub wystą pi eni ami zakłócają porząd ek obrad, bądź naruszają powagę
sesj i. Fak t te n odno towuje się w protokole .

§ 26.

Przewo dni czący

publiczności,

§ 27. Po wyc zerpaniu porZcJ dku sesj i przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając fo rm u lę: .,Zamykam
sesje; Rady Miejskiej w Opocznie''.
§ 28. Obslug<; adm ini s tracyjno- techn ic z n ą sesji zapewnia Burmi strz. Polega ona w
1) sp orządzen i u zawi ad om ier1 o sesji dla radnych i

gości

szczególności na:

zaproszonych i dostarczenie adresatom;

2) przygotowaniu materialów na sesję. w ty m projektów uchwał i ich dostarczenie radny m ;
3) przygotowaniu sali obrad oraz jej wypo sa żeniu adekwatn ie do przewi dywanego p orząd ku obrad;
4) sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad;
5) sporządzeniu uchwał podjętych na sesji.

§ 29. I . Sesje Rady

są rejestrowane w formie protokolu.

2. Przebieg sesj i może być rejestrowany przy użyciu urządzenia do zapisu dźwięku i obrazu. Zapi s przechow uje
sic; prze z okres co najmn iej 6 mies ięcy od zakończeni a kadencj i Rady.

J. Do protokolu

dołącza s i ę:

I) l i s tę obecności radnych;
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2) komplet materiałów dostarczonych radnym wraz
dostarczonych radnym związanych z przebiegiem sesji;

z powiadomieniem

o sesji

oraz innych

materiałów

3) teksty przyję tych przez Radę uch wał ;
4) zlożone na piśmie usprawied liwienia osób nieobecnych;
5) ośw i adczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad;

6) inne dokumenty wytworzone w zw iązku z protokołowaną sesją.
4. Uchwaly, interpelacje i wnioski doręcza się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji
Burmi strzowi. Wyciągi z protokołu doręcza się gm innym jednostkom organizacyjnym, które o nie wystąpią lub są
zobowiązane do określo nyc h działa11.

§ 30. Protokól, o którym mowa w§ 29 ust. I, powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji
i zawierać w szczególności :
I) numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamknięcia;
2)

oświadczenia przewod ni czącego

obrad dotyczące prawomocności obrad złożone w oparciu o lis tę obecności

podpisaną przez radnych;

3) stwierdzenie przewodniczącego obrad o prawidłowości zwołan ia sesj i oraz zgłoszone przez radnych uwagi
w tym zakresie;

4) porządek obrad . w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności
odroczen ia. bądź zam knięcia sesj i;
5) odnotowanie laktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesj i:
6) określenie wn iesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem w ni oskodawców;

7)

treść zgłoszonych

wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;

8) wykaz uchwalonych uchwał i wn iosków wraz z opisem przebiegu głosowania zgodnie z pkt. I O;

9) odnotowanie

zgłoszenia pisemnych wystąpień załączonych do protokołu;

10) opisy przebiegu głosowan i a z wyszczególnien iem liczby radnych obecnych na sali obrad oraz liczby
oddanych glosów .. za''. „przeciw" ewentual nie „wstrzymujących się. Na wniosek radnego w protokole
odnotowuje s i ę sposób w jaki głosował;

11) inne istotne fakty

mogące mieć wp ływ na ważność przebiegu sesji i podjęte uchwały;

12) nazwisko i imię oraz funkcję przewodniczącego obrad i jego podpis;
ł 3) nazwisko i imiy oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół oraz ich podpisy .
Rozdzia ł
Uch wały

§ 31. I.
dokumentu

4
Rady Miejs kiej

Sprawę rozpatrywaną podczas sesji Rada rozstrzyga podejmując uchwałę w form ie odrębnego

z zas trzeżen iem

ust. 2.

2. W przypadku uchwały o charakterze proceduralnym poprzestaje się na odpowiedni m odnotowaniu jej

w protokole z sesj i. o którym mowa w§ 29 .
J. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. ł wraz z wnioskiem o jego rozpatrzenie przez Radę na sesji mogą
zlożyć:

I) Burmi strz:

2) kom isja rady;
J) radny oraz klub radnych.

Id: CXA06CC8-DDA8-4869-A394- I A5l373AC5280. Podpisany

Strona 6

§ 32. 1. Elementy uchwały, o której mowa w § 31 ust. 1:
l) tyrul, w sklad którego wchodzi:
a) nazwa aktu prawnego (uchwała).
b) numer. w sklad którego wchodzi, numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały
w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (cztery ostatn ie cyfry roku),
c)

nazwę

organu. który

uchwalę

wydal.

d) datę podjęcia,
e) krótkie określen ie przedmiotu uchwały,
2) podstawa prawna. ze wskazaniem miejsca jej publikacji,
- mają charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w glosowaniu na sesj i.
2. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta elim i nująca z podjętej uchwały oczywiste błędy,
w tym w s?.czcgólnośc i: oczywiste omylki pisarskie. błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji
jednostek systcmatyzacyjnych. zmiana formy graficznej szk iców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany
skutków prawnych. które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.

§ 33. I. Ostatec7.ną treść projektu uchwały oraz wniosku, z wyjątkiem wn iosku formalnego, redaguje
i przedstawia przed glosowaniem osoba wskazana przez Burmistrza.
2. Przewodniczący, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną
treść w laki sposób, aby wniosek nie budzi! wątpliwości co do intencji w ni oskodawcy.

3. Przy braku sprzeciwu ze strony radnych , osoba przedstawiająca projekt uchwały, przed głosowaniem. m oże
wsk azać odpowiedn i dokument zawierający treść projektu uchwały. bądź wn iosku. bez jego odczytywania.

4. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek. który może wykluczyć
polr7.ebc; glosowania nad pozostałym i wnioskami.

§ 34. I. Pod

uchwalą

Rady podjętą na sesji przewodniczący obrad składa własnoręczny podpis. W razie

niedającej się usunąć przeszkody uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez przewodniczącego obrad

- podpis sklada Przewodniczący Rady lub jeden z wiceprzewodniczących Rady .
2. Uchwały , o który ch mowa w ust. 1 ewidencjonuje
z sesji.

się

w rejestrze

uchwał

i przechowuje wraz z

protokołami

Rozdział 5
Komisje ra dy

§ 35. l . Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte wlaściwością Rady, które służą
wykonywaniu jej zadar1, zgodnie z ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady.
37

2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewod n iczący Rady lub Burmistrz, z zastrzeżeniem §
I pkt 2.

US!.

3. Komi sja rady podejmuje
4. Radny mo7.c
rev.izyjnej.

rozst rzygni ęc ia

być członkiem

§ 36. I. Komisje rady

nie

w formie opinii i wniosków oraz przedkladaje Radzie.

więcej niż

mogą odbywać

dwóch

stałych

komisji rady. Ograniczenie nie dotyczy komisji

wspólne posiedzenia.

2. Komi sja rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek
samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjam i społeczny mi i zawod owymi, o ile jest to związane z rea l izacją

jej zadal'l.

§ 37. I. Pracami komisji rady kieruje jej
przewodniczącego

komisji

nal eży

w

przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Radę. Do zadar1

szczególności:
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I) ustalenie. w porozumieniu z
komisji;

Przewodniczącym Rady porządku obrad, term inu oraz zwołanie posiedzenia

2) wnoszen ie podczas posiedzenia komisj i o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania
komisji:
3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie czlonkom komisji niezbędnych materiałów;
4) ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komi sj i rady.
2. W przypadku niemożności pełnienia funkcj i przez przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje

zastępca przewod niczącego, powo·l ywany i odwoływany przez Rad ę.

3. Jeże li przewodniczący komi sji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełn i ć swoich funkcji, posiedzenie
komi sj i rady zwołuje Przewodniczący Rady.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komi sji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisj i, obradom
przewod niczy wybrany w glosowan iu czło nek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowan iu .
obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komi sj i, który wyrazi na to zgodę.
5. § 28 stosuje s i ę do komisji rady odpowiednio.
6. Komi sja rady pracuje na pos iedzeniach, przy obecności co najmniej połowy skład u komi sj i.
7. Szczegól owe zasad y dzial ania, w ty m odbywania pos iedzeń, obradowania, powoływania podkomisj i
i zespołów, komi sja rady ustala we wlasnym zakresie, działając w porozumieni u z Przewodn iczącym Rady, a w
przypadku nieusta leni a tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.
8. Posiedzen ia komisji rad y są protokołowane.

§ 38. I. Przewodnic zą cy stałej komi sji rady przed stawia Radzie nie później niż do końca I V kwartału, ramowy
plan pracy na następny rok kal endarzowy.
2. Po zako ńczeniu roku kal endarzowego, przewodniczący stałej komi sj i rady przedstawia Radzie sprawozdanie
z dzialalności kom isj i.
3. Przewodniczący Rady może wydać pisemne polecenie przewodn iczącemu kom isj i rady aby zwołał
posiedzenie komisj i, jak równie ż aby zło żył na sesji Rady sprawozdanie z jej działal ności.

§ 39. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą w iększością głosów, przy
obec n ośc i

co najmn iej polowy składu komisji.
Rozdział

Tryb

6

głosowania

§ 40. Przewodniczący obrad przed rozpoczęc iem głosowania stwierdza, czy jest spełniony wymóg kworu m.
§ 41. I.

Glosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przez radnych, po wezwani u przez

przewodniczącego obrad kto jest „za" uchwałą, kandydaturą lub wnioski em, kto jest „przeciw", oraz o ile jest to
możliwe.

kto „\\ Strzymuje

się

od

głos u„.

2. W Przypadku g losowan ia imiennego, sposób glosowania przez radnego odnotowywany jest w protokole
z sesji.
3. Wynik i glosowania jawnego ogła sza przewodniczący obrad oraz nakazuje odnotowan ie ich w protokole.
4. Rada może postanowić, że głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie podpisanych
kart do glosowania.

§ 42. 1. Glosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart do gł osowania,
zgodnie z ustalonym każdorazowo przez Radę regulaminem. Spełnienie warunku taj nośc i polega na zapewn ieniu
radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.
2. Glosowanie tajn e przeprowadza komisja skrutacyjna.
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3. Komisja skrutacyjna, przed

przystąpieniem

do

głosowania, objaśn ia

sposób

głosowania

i przeprowadza je,

wyczytując kolejno nazwi ska radnych z listy obecn ośc i , którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej

karty do glosowania.

4. Po przeliczen iu glosów przez komisję skrutacyjną, publicznie na sali obrad. przewod niczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokó l z przeprowadzonego glosowania zawierający wyniki głosowani a.
·
5. Karty z oddanym i
obrad z sesji .

głosami i protokól z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokolu

§ 43. I . Gł osowanie zvvyk lą większośc i ą głosów polega na wyborze, bądź zatw ierdzeni u kandydatury lub
wniosku. który uzyska! największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą al bo w wyborach,
w których zgloszono jedną kandydaturę, bąd ź jeden wn iosek. wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas. gdy
glosów za uclmalą. kandydaturą lub wn ioskiem będzie więcej niż przec iw.
2. Glosowanie bezwzględną większością glosów w glosowaniu j awnym polega na wyborze, bądź zatwierdzeni u
kandydatury, uch wały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za" ni ż połowa, odpowiednio:
I) liczby radnych obecnych na sal i obrad uprawn ionych do głosowania;
2) ustawov.ego skladu rady. W przypadku g losowania tajnego kandydatura, uchwała lub wniosek przec h odzą.
gdy uzyskal y głosów „za" w ięcej niż połowa, odpowiednio:
a) liczby radnych b i orących udział w gl osowaniu (którym wydano kany do głosowania),
b) ustawowego sk ladu rady.

§ -ł4. W przypadku glosowania w sprawie wyboru lub powołani a osób, p rzewodn iczący obrad, przed
zamkn ięc i e m listy kandydatów pyta każdego z nich, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu
odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza głosowanie . W przypadku
nieobecności kandydata zgoda może być wy rażo na na piśmie lub w inny ni ebud zący wątp li wości sposób.
DZIAŁ III
Komisja rewizyjna

§ 45. Do zada1'1 komisji rew izyjnej

należy :

I) na zleceni e i w zakresie ok reś lonym przez Radę dokonywanie kontroli działalności Burm istrza, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocn iczych Gminy;
2) ori ni owanie sk ierowanych przez Rad9 skarg na dział al ność Burmi strza oraz na działalność k ierowników
gminnych jednostek organizacyj nych;
3) rozpatrzenie :
a) sprawozdania fina nsowego,
b) sprawozdania z wykonania b ud żetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej
budżetu,

c) informacji o stanie mienia Gminy - oraz zaopini owanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie
stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia abso lutorium Burmistrzowi.

§ 46. I. Jeżeli Rada nie jest wl aśc iwa do rozpatrzenia skargi , o której mowa w§ 45 pkt 2, przewodn iczący
komisji rewizyjnej niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady z wnioskiem o przesłanie w łaściwemu
organow i i powiadomienie skar-7.ącego.
2. Komisja rewizyjna. prowadząc postępowanie wyjaś ni ające w sprawie skargi. o której mowa w§ 45 pkt 2.
odpowiedn io do Burmi strza albo do właściwego ki erownika gminnej j ed nostki organ izacyjnej
z wnioskiem o zaj9cie sta nowiska. w terminie 14 dni.
występuje

3. Komisja rew izyjna. po uzyskaniu stanowi ska, o którym mowa w ust. 2, oraz po przeprowadzen iu
postc;powania wyjaśn iaj ącego, zajm uje stanowisko w sprawie oraz przekazuje je Przewod niczącemu Rady .
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§ 47. I. Rada uchwala plan pracy kom isji rewizyjnej na dany rok kalendarzowy nie później niż do kol'lca I V
kwartal u ramowy plan pracy na następny rok kalendarzowy.
2. Plan pracy zawierający:
I ) wskazanie jednostki kontrolowanej;

2) zakres kontroli;
J ) lermin przeprowadzen ia kontroli - stanowi j ednocześni e zlecenie dla kom isji rewizyjnej, o który m mowa w§

45 pkt I.
J. Przed zleżeniem wniosk u, o którym mowa w§ 45 pkt 3, komisja rewizyjna może podjąć czynności
kontrolne w zak resie gospodarki finansowej Gminy.

§ 48. W I kwartale rok u kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada zatwierdziła plan pracy komisji
rewizyjnej. przewodniczący komi sji sklada na sesji Rady sprawozdanie z jej działalnośc i.

§ 49. I . K omisja rew izyj na lub zespól kontrolny, o którym mowa w§ 53 ust. 2, w związku z wykonywaną

dzia l a lnośc ią w jednostce kontrolowanej. ma prawo do:

I) wstępu na jej teren;
2) żądan ia od kierownika jednostki kontrolowanej udostępnienia dokumentów;
J) zabezpieczen ia dokumentów, wykonywan ia kserokopii i innych dowodów;

4) żądania od pracowników wyjaśniel'l pisemnych lub ustnych do protokolu;
5) zwolywaniu narad z pracownikami.

2. Kom isja rewizyjna. w toku kontroli. może zwróc i ć się do Bunni strza z wnioskiem o zasięgnięcie op1n11
wyspecjalizowanej insty1ucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy. Ekspenyza nie może dotyczyć oceny
merytorycznej d ziałalności B urm istrza.

§ 50. I. Ki erownik jednostki kontrolowanej zapewnia komisji rewizyjnej n iezbędne warunki technicznoorgan izacyjnc do prowadzenia kontroli.
2. Korn isja rewizyjna. prowad ząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowi ązuj ącego
w kont rolowanej jednostce porządku pracy .

§ 51.

Przewodniczącego oraz zastępcę przewodn i czącego komisji rewizyj nej po woluje Rada.

§ 52. I. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenia komi sji oraz kieruje jej pracą. § 37 ust. 1-3
stosuje s ię odpowiednio.
2. Podczas n ieobecnośc i przewodniczącego kom i sji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego
swojej funkcji. czyn ności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 53. I . Przewodniczący Rady wydaje członkom komisji rewizyjnej 1m1enne upoważni enia do
przeprowadzenia kontroli. określając zakres i przedm iot kontroli. Upoważn i enie podlega okazaniu kierownik owi
jednostki konlrnl owanej.
2. Do przeprowadzenia okreś lonych czynnośc i kontrolnych przewodniczący komi sj i rewizyjnej
wyznaczyć zespól kon trolny. sk ł adający s ię z czlonków komisji rewi zyjnej.

§ 54. I. Posiedzenia kom isji rewizyjnej

m oże

są protokołowane.

2. Niezależnie od protokolu z posiedzeni a, komisja rewizyjna (zespół kontrolny) sporządza protokól
z przebiegu kontroli, który podpi s ują wszyscy cz łon kowie komisji rewizyj nej (zes połu kontrolnego) bi orący udzial
w czyn ności ach kontrolnych.

J Protol.;ól z przebiegu kont ro li ujmuje fakty

s lużące

do oceny jednostki kontrolowanej , w tym szczegó lnie

okreś la:
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I) nazwę i adres jednostki;

2) i m ię i nazwisko k ierown i ka;
3) imię i nazw isko osób kontro l ujących ;
4) przedm iot kontro li ;

S) czas trwania kontroli;
6) wykorzystane dowody;

7) stwierdzone uchy bienia oraz nieprawid łowości ;
8) stanowi sko kom isj i rewizyj nej .

4. Kierownik j ednostki kontrolowanej może wn i eść uwagi do protokoł u z przebiegu kontro l i oraz odnieść się
do stwierd zonych niepraw idlo wości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokoł u. Komi sj a rewizyjna odnosi s i ę
na p iś mie do U\Nag zgłoszo nych przez k ierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

§ 55. I. Stanowisko komisji rewizyj nej . o który m mowa w § 54 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez

Radę.

2. Przewodn i czący komisj i rewizyjnej naj później na 14 dni przed termi nem przedstawien ia protokołu
z przebiegu kontroli, na sesji Rady przekazuje B urm istrzowi i k ierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki
organizacyjnej do wg l ąd u dokumenty . o których mowa w § 54 ust. 3, dotyczące tej kontro li .

§ 56. Burmi strz albo kierownik gminnej jednostki organizacyj nej , w term inie 30 dni od dnia zatwierdzenia
stanowiska. o którym mowa w§ 55 ust. I, informuje Radę o działan i ach podj ętyc h w związku zjej stanowiskiem.
§ 57. Rezygnacja, odwołan ie członka komi sji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa
czy nności podjętych w ramach kontroli już rozpoczętej, chyba że sklad zmn iejszy się do liczby mniejszej n iż trzy
osoby lub gdy klub radnych, k tóry utracił swojego przedstawiciela w kom i sj i rew izyjnej zł oży wniosek

o przerwanie czy nności

kontro lnych, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela do jej skład u .
DZ IAŁ

IV

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 58. I. Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 mieszkańców zami eszkałych na
obszarze obejmującym zakres dzi alania powolywanej jednostki, pos iadających czynne prawo wyborcze do Rady
m oże t worzyć jednostki pomocnicze po przeprowadzeni u konsu ltacji z m ieszkańcami.
2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. I może powstać na wyodrębnionej, zamieszkałej
mieszkańców, jednorodnej ze względu na uklad urban istyczny, części Gminy.

3. Zasady określone w ust. 1-2 stosuje s ię odpowiednio do łączen i a,
pomocniczyc h.

przez

pod ziału i znoszen ia jednostek

§ 59. Jednostki pomocnicze. o których mowa w§ 58 n ie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budżetu
gm i ny .

§ 60. Czl onek organ u wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady
i posiedzeniach komisji rady w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na zasadach właściwych dla radnego
Gminy.
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D Z IAŁ V
Zasady dostę pu i ko r zys ta nia z dok umen tów wytworzon ych przez or ga ny g min y w ramach wykonywania
zadań publicznych

§ 6 1. I. Zawiadomienie o 111 iej scu. term inie i porządku obrad Rady oraz kom isji rady podaje się do
wiadomości mieszkańców w formie kom unikatu, najpóźniej na 7 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji rady
w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku komi sj i rady doraźnych komunikat może nie zawierać porządku
obrad .

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. I, może ulec skróceniu.

J. Podczas posiedzenia na sali ob rad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu
miejsca.
4. Dopuszcza s ię rej estrację dźwięku lub/oraz obrazu w trakcie sesj i Rady lub posiedzenia komisji rady.

§ 62. I. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów
i notatek.
2. Dokumenty. o których mowa w ust. 1, obej mują w szczególności:
I ) sporządzone pro tokoly z sesj i Rady po i ch zatwierdzeniu przez Radę ;
2) sporządzone protokoly z posiedze11 komisji rady po ich zatwierdzeniu przez komi sję;
J) rejestr uchwal wraz z podjęrymi uchwalami Rady;

4) rejestr wniosków i opinii komi sji rady wraz z treścią wniosków i opinii;

5) rejestr interpelacji i w niosków radnych w raz z ich

treścią i udzielonymi odpowiedziami;

6) rejestr zarządzeń Burmistrza wraz z ich treśc ią.
3.

Dostęp

§ 63. I.
pracownika

do dokumentów obejmuje równi eż dokumenty przechowywane w archiwum U rzędu Miejskiego.
Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa s ię w obecności

wlaściwej

komórki organi zacyjnej

U rzędu

Miejskiego.

2. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonanie lub uzyskanie kopii. Zasady sporządzania
kopii ustala Burmi strz, uw zgl ędni ając warunki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz ponoszone z tego tytuł u
koszty.
DZIAŁ VI
Przepisy ko11cowe

§ 6.t. I. Traci moc uchwała N r IV/22/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj .
L ódzk icgo Nr 30, poz. 320).
2. Tracą moc uchwa!y zm i eniające:
r V/50/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.03.2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007.
Nr 122, poz. l 099),

I) Uchwal a

2)

Uc hwała Nr

XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30. l 1.2009 r. (Dz. Urz. Woj.

Łódzkiego z

2009.

r 384, poz. 3367),

3) Uchwala Nr X IX/ 172/ 12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22. 06 .2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzk iego z 2012.
poz. 2237 ).

4)

Uchwała Nr X L/400/ 14 Rady Miejsk iej w Opocznie z dnia 2 l.03.20 I 4 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014.
poz. 1974).

Id: C8/\06CC8-DDA8-4869-A394- I A5 B73AC5 280. Podpisany

Strona 12

S) Uchwala Nr XLll/433/1 4 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26.06.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014,
poz. 2723).
6) Uchwala r XL ll l/440/ 14 Rady Mi ejsk iej w Opocznie z dnia 29.08.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014.
poz. 328 1).
7) Uchwala Nr l V/25/ 14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30. I 2.20 I4 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 I5.
poz. 33),
- z wyjątki em przepisów dotyczących herbu i flagi.

§ 65. Uchwa la wchodzi
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