
Załącznik do Uchwały Nr IV - 36 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 lutego 2003 r.

S T A T U T  G M I N Y  B A B O R Ó W
ROZDZIAŁ  I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.
Mieszkańcy Gminy Baborów stanowią wspólnotę samorządową. 

§ 2.
Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 118 km2, w skład którego wchodzą miasto 
Baborów oraz sołectwa: Babice, Boguchwałów, Czerwonków, Dziećmarów, Dzielów, Księże 
Pole, Raków, Sucha Psina, Sułków Szczyty i Tłustomosty.
Granice Gminy zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 3.
Gmina posługuje się herbem miasta Baborów.
Herb ten przedstawia dwie postacie kobiece podające sobie ręce w geście powitania. Nad 
głowami kobiet ubranych w suknie i płaszcze w kolorach czerwonym i błękitnym, aureole 
świętych. Tło tarczy herbowej żółte.
Herb szczegółowo określa Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV-127/93 z dnia  29 czerwca 
1993 r.

§ 4.
Barwami Gminy są żółty (złoty), biały i niebieski, ułożone w trzech poziomych tej samej 
szerokości pasach, rozmieszczonych od góry w wymienionej kolejności.
Szczegółowo wzór flagi Gminy i zakres posługiwania się nią określa Uchwała Rady Miejskiej 
Nr XVI-171/96 z dnia 17 maja 1996 r.

§ 5.
1. Organy Gminy mogą używać pieczęci urzędowych okrągłych zawierających pośrodku 

wizerunek herbu Gminy, a w otoku napis odpowiadający nazwie organu. Wzory pieczęci 
urzędowych organów Gminy przedstawia załącznik nr 2 do Statutu.

2. Siedzibą organów Gminy jest miasto Baborów.

§ 6.
1. W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, a także może 

zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

ROZDZIAŁ  II 
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 7.
Jednostkę  pomocniczą  stanowi  wspólnota  mieszkańców  zamieszkująca  dany  obszar  przy 
uwzględnieniu naturalnych uwarunkowań przestrzennych.

§ 8.
1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze:

a) sołectwa,
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b) osiedla (obejmujące obszar miasta Baborów zamieszkały przez co najmniej 1000 
mieszkańców). 

2. Jednostki pomocnicze tworzy Rada Miejska w drodze Uchwały po przeprowadzeniu 
konsultacji  z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

3. Konsultacje z mieszkańcami odbywają się w formie: 
a) zebrań,
b) przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego 

przez okres 60 dni w Urzędzie. 
4. Inicjatywę mieszkańców stanowi wniosek złożony do Rady Miejskiej poparty podpisami 

conajmniej 1/10 osób posiadających czynne prawo wyborcze z obszaru obejmującego 
teren tworzonej jednostki pomocniczej.

5. Łączenie, podział oraz znoszenie jednostek pomocniczych odbywa się w trybie ich 
tworzenia.

§ 9.
1. Granice Sołectw i Osiedli, ich ustrój, zasady korzystania z powierzonego im mienia 

komunalnego oraz zasady sprawowania nadzoru nad organami tych jednostek określają 
nadane im przez Radę Miejską statuty. 

2. Burmistrz Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
3. Jednostki pomocnicze, którym Rada Miejska przekazała w zarząd mienie komunalne, 

prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
4. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej dysponuje środkami wyodrębnionymi w 

budżecie dla tej jednostki.
5. Rachunkowość jednostki prowadzi Urząd.

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY 

§ 10.
Organami Gminy są Rada Miejska oraz Burmistrz Gminy zwane w dalszej części Statutu 
odpowiednio Radą oraz Burmistrzem.

RADA MIEJSKA

§ 11.
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.
2. Wybór przewodniczącego nowo wybranej Rady odbywa się na pierwszej sesji.

§ 12.
1. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że przewodniczący Rady poprzez obwieszczenie 

informuje mieszkańców o terminie, miejscu i przedmiocie obrad co najmniej na 5 dni 
przed sesją.

2. Rada może postanowić o wyłączeniu jawności obrad.
3. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 2 może nastąpić na podstawie art. 61 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13.
1. Sesje przygotowuje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącym.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie projektu porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

Statut Gminy Baborów str. 2



3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących 
poszczególnych punktów projektowanego porządku obrad. 

§ 14.
1. Sesja trwa od otwarcia do zamknięcia obrad przez przewodniczącego obrad.
2. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
3. Na wniosek przewodniczącego obrad lub radnych, Rada może postanowić o przerwaniu 

sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej 
samej sesji.

4. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w pkt. 3 może nastąpić ze względu na:
1) niemożliwość wyczerpania porządku obrad,
2) konieczność jego rozszerzenia,
3) potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów,
4) inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub 

rozstrzygnięcie spraw.
5. Termin kolejnego posiedzenia w ramach jednej sesji ogłasza ustnie przewodniczący obrad 

przed zakończeniem pierwszego posiedzenia.

§ 15.
1. Na każdej sesji Przewodniczący obrad wyznacza spośród radnych sekretarza obrad, który 

pomaga mu w prowadzeniu obrad oraz nadzoruje sporządzanie protokołu.
2. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady sekretarzem jest radny najmłodszy wiekiem 

spośród obecnych na sesji.

§ 16.
Przewodniczący obrad otwiera sesję wypowiadając formułę:
" Otwieram .... sesję Rady Miejskiej w Baborowie ",
może przerwać sesję, wypowiadając słowa:
„ Przerywam obrady .... sesji Rady Miejskiej w Baborowie i ustalam termin kolejnego 
posiedzenia na godzinę ....... w dniu..........”,
oraz ją wznowić słowami:
„ Wznawiam obrady ...... sesji Rady Miejskiej w Baborowie”
a zamyka sesję wypowiadając słowa:
" Zamykam .... sesję Rady Miejskiej w Baborowie".

§ 17.
1. Przed przystąpieniem do obrad obowiązkiem przewodniczącego jest stwierdzenie liczby 

radnych uczestniczących w sesji na podstawie listy obecności.
2. W przypadku braku quorum przewodniczący obrad może przerwać obrady, wyznaczyć 

nowy termin posiedzenia tej samej sesji lub zamknąć sesję Rady.

§ 18.
Przewodniczący prowadzi obrady sesji zgodnie z przyjętym porządkiem, który obejmuje w 
szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,
3) informację przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym,
4) sprawozdanie Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w 

szczególności z wykonania uchwał Rady,
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
6) zapytania wnioski i interpelacje radnych.
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§ 19.
1. Rozpatrywanie projektów uchwał realizuje się w następującym porządku:

1) wystąpienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy,
2) przedstawienie opinii komisji Rady,
3) przedstawienie opinii klubów,
4) zapytania do sprawozdawcy ( wnioskodawcy ),
5) dyskusja radnych,
6) podjęcie uchwały. 

2. Sprawozdania, opinie lub wnioski komisji przedstawia przewodniczący komisji albo 
wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

§ 20.
1. Przedmiotem interpelacji mogą być sprawy będące zadaniami własnymi gminy.
2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
3. Interpelacje skierowane do Burmistrza składa się w formie pisemnej na ręce 

przewodniczącego Rady; przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację 
adresatowi.

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni - na ręce 
przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą radny interpelujący może zwrócić się do 
przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

6. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na 
nie na najbliższej sesji Rady.

§ 21.
1. Zapytania dotyczą bieżących spraw Gminy, w celu uzyskania informacji o konkretnym 

stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie 

sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi 

pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 20 pkt. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 22.
1. Podczas obrad sesji głosu udziela przewodniczący obrad w kolejności zgłoszeń.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Pierwszeństwo zabrania głosu służy radnym.
4. W dyskusji związanej z porządkiem obrad, przemówienia osób zabierających głos nie 

mogą trwać dłużej niż 5 minut, chyba że Rada określi dla konkretnej debaty inny czas 
przemówień.

5. W dyskusji nad tą samą sprawą nie wolno zabierać głosu więcej niż dwa razy. 
Przemówienia osoby, której przewodniczący udzielił głosu po raz drugi w tej samej 
sprawie, nie może trwać dłużej niż 2 minuty. Przewodniczący obrad może przedłużyć 
mówcy czas przemówienia.

6. Na wniosek radnego przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie 
radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym 
niezwłocznie Radę.

§ 23.
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1.   Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury 
formalnej, a w szczególności:
1) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji,
2) zmiany porządku obrad,
3) odesłania do komisji,
4) głosowania bez dyskusji,
5) uchwalenia tajności obrad lub głosowania jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 

inaczej,
6) reasumpcji głosowania,
7) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
8) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
9) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
10) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
11) przestrzegania regulaminu obrad,
12) stwierdzenia quorum.

2. Wnioski formalne (za wyjątkiem wymienionego w pkt. 12) przewodniczący obrad 
poddaje pod głosowanie.

§ 24.
Rada  może  na  sesji  wybrać,  w  głosowaniu  jawnym,  komisję  uchwał  i  wniosków,  której 
zadaniem jest  odnotowanie  zgłaszanych  w dyskusji  wniosków i  po  przeanalizowaniu  ich 
zaproponowanie ostatecznej wersji rozstrzygnięcia sprawy.

§ 25.
1. Przewodniczący zapewnia ład i porządek na sesji.
2. Dla zapewnienia zgodnego z porządkiem obrad i sprawnego przebiegu sesji 

przewodniczący obrad może stosować środki porządkowe, a w szczególności:
1) zwrócić radnemu uwagę na niezgodną z przedmiotem obrad treść wystąpienia,
2) czynić uwagi dotyczące czasu trwania wystąpień,
3) przywołać radnego „ do porządku " i „ do rzeczy ", gdy mimo poczynionej uwagi 

uporczywie nie stosuje się do zaleceń,
4) odebrać radnemu głos, gdy zakłóca porządek obrad lub powagę  sesji; odebranie głosu 

radnemu może być przedmiotem głosowania.
3. Uprawnienia  przewodniczącego obrad, o których mowa w pkt. 2,  mają zastosowanie 

także do osób uczestniczących w sesji nie będących radnymi.
4. Zastosowanie wobec radnego środków porządkowych musi być odnotowane w protokole 

sesji.

§ 26.
W przypadku prób zakłócania toku obrad przewodniczący obrad, po uprzednim ostrzeżeniu 
może nakazać opuszczenie sali, tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem 
lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają  powagę sesji.

§ 27.
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) co najmniej 3 radnych,
2) komisje stałe i doraźne Rady,
3) Burmistrz,
4) Przewodniczący Rady (tylko w sprawach proceduralnych dotyczących wewnętrznych 

spraw Rady oraz należących do jego kompetencji),
5) kluby radnych,
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6) grupa mieszkańców Gminy, posiadających zdolność do czynności prawnych, w 
liczbie co najmniej 100 osób.

2. Wniosek o podjęcie uchwały kieruje się do przewodniczącego Rady, który nadaje mu 
dalszy bieg.

§ 28.
1. Projekt uchwały przygotowuje wnioskodawca.
2. W szczególności przedkładany projekt powinien zawierać:

1) część nagłówkową zawierającą nazwę aktu, nazwę organu od którego pochodzi i 
przedmiot unormowania (tytuł),

2) podstawę prawną (przepis aktu normatywnego zawierającego upoważnienie do 
podjęcia uchwały),

3) przepisy dotyczące przedmiotu uchwały ujęte w paragrafy, ustępy, punkty, litery i tiret 
w następującej kolejności:
a) przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały, wyjaśnienie 

pojęć użytych w uchwale),
b) przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne),
c) przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za wykonanie 

uchwały, o wejściu w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas obowiązujących 
przepisów, o sposobie ogłoszenia uchwały i inne),

d) w prawym górnym rogu nad tytułem oznaczenie „ projekt ",
3. Uchwała powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, zwięzły i logiczny pod 

względem językowym.
4. Do projektu uchwały powinno być dołączone uzasadnienie podpisane przez 

wnioskodawcę, opinię radcy prawnego Urzędu, a w przypadkach gdy podjęcie uchwały 
wywołuje skutki finansowe także opinię skarbnika gminy.

5. Projekty uchwał składa się przewodniczącemu Rady nie później niż na 3 tygodnie przed 
planowanym terminem obrad sesji. Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na 
odstępstwo od tego terminu pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów 
proceduralnych.

§ 29.
1. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.
2. Każda uchwała otrzymuje numer składający się  z cyfr zawierających numer rzymski sesji 

danej kadencji, kolejność podjęcia oraz dwie ostatnie cyfry roku w którym została 
uchwalona.

3. Niezwłocznie po uchwaleniu, referat organizacyjno - administracyjny przekazuje uchwały 
Burmistrzowi oraz, gdy uchwała stanowi akt prawa miejscowego, do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4. Podanie treści uchwały do publicznej wiadomości należy do Burmistrza i polega na 
wywieszeniu uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, rozplakatowaniu na terenie Gminy 
oraz zamieszczeniu na stronach internetowego serwisu informacyjnego Gminy 
(www.baborow.pl).

§ 30.
W sprawach organizacyjnych Rady i sesji, w szczególności :

1) zmiany porządku obrad sesji,
2) wniosków formalnych i proceduralnych,
3) powołania sekretarza sesji i komisji skrutacyjnej,
4) powołania komisji uchwał i wniosków,
5) zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji,
6) rozstrzygnięcia skarg należących do właściwości Rady ,
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nie sporządza się uchwały w trybie ustalonym w paragrafach poprzedzających, a tylko 
stosowny zapis w protokole zawierający wynik głosowania.

§ 31.
W głosowaniu biorą udział tylko radni obecni na sesji.

§ 32.
1. Przewodniczący obrad odpowiada za prawidłowe policzenie wszystkich głosów podczas 

głosowania.
2. Liczenia głosów w głosowaniu jawnym dokonuje sekretarz sesji.

§ 33.
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez jednoznaczne podniesienie ręki do góry.
2. W głosowaniu jawnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano „ za ", „ przeciw " oraz 

„ wstrzymujące się ".
3. Wynik głosowania jawnego ogłasza bezzwłocznie przewodniczący obrad lub sekretarz 

sesji, co odnotowuje się w protokole sesji.

§ 34.
1. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana spośród 

radnych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania, opatrzonych pieczęcią 

o treści: „ Rada Miejska w Baborowie ".
3. Komisja skrutacyjna przed rozpoczęciem głosowania ustala wzór karty do głosowania, 

sposób jej zakreślenia oraz metodę obliczania wyników, informując o tym głosujących.
4. Karty do głosowania radni wrzucają do uprzednio przygotowanej i zaplombowanej w 

obecności radnych przez komisję skrutacyjną urny.
5. Wyniki tajnego głosowania ogłasza komisja skrutacyjna na podstawie sporządzonego 

protokołu, który wraz z kartami do głosowania, zostaje załączony do protokołu sesji.

§ 35.
1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza 

zebranym proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a 
wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej 
idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad innymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed 
przyjęciem zgłoszonej kandydatury, zapytuje każdego z kandydatów, czy zgadza się 
kandydować, po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej wpisuje kandydata na listę oraz gdy 
lista zawiera liczbę osób odpowiadającą co najmniej ilości miejsc do obsadzenia, a dalsze 
kandydatury nie są już zgłaszane, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i 
zarządza wybory.

§ 36.
1. Każdy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje się pod głosowanie wyłącznie „ za ".

Podobnie postępuje przewodniczący obrad w przypadku kilku różnych wniosków w danej 
sprawie. Każdemu radnemu przypada wówczas tylko jeden głos.

2. Za przyjęty uznaje się ten wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów.

§ 37.
1. Z każdej sesji Rady sporządza się odrębny protokół.
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2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi 
roku, w którym sesja się odbyła.  Obowiązuje numeracja ciągła od początku do końca 
każdej kadencji Rady.

3. Protokół z sesji Rady powinien zawierać:
1) numer, datę, miejsce oraz czas trwania sesji,
2) stwierdzenie prawomocności obrad oraz wyboru sekretarza obrad, 
3) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4) porządek obrad sesji, 
5) stwierdzenie podjęcia uchwał rady, teksty uchwalonych wniosków, wyniki 

poszczególnych głosowań oraz wykaz osób biorących udział w dyskusji wraz z 
krótkim streszczeniem ich wystąpień.

6) podpisy przewodniczącego i protokolanta obrad.
4. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał oraz inne materiały związane z 

przedmiotem obrad, a także listy obecności na sesji.
5. Protokół z obrad sesji wymaga zatwierdzenia przez Radę na kolejnej sesji.
6. Radni mogą zgłaszać uwagi i poprawki do protokołu, najpóźniej na dwa dni przed sesją 

na której ma być on zatwierdzony.
7. Protokół z obrad przechowuje się w referacie organizacyjno-administracyjnym Urzędu.

§ 38.
1. Warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego przebiegu sesji oraz ład i porządek 

przed i po jej zakończeniu zapewnia Burmistrz.
2. Obsługę techniczną obrad sesji i radnych zapewnia referat organizacyjno – 

administracyjny Urzędu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 39.
1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu 

tajnym, zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody kandydata.
3. Kandydaci muszą być obecni podczas wyborów.
4. Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci mogą zabrać głos dla poparcia swojej 

kandydatury.

§ 40.
1. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady odbywa 

się przy użyciu kart do głosowania, na których wpisane są wszystkie prawidłowo 
zgłoszone kandydatury w porządku alfabetycznym.

2. W przypadku uzyskania równej, największej liczby głosów przez co najmniej dwóch 
kandydatów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy tę 
liczbę głosów otrzymali.

3. Jeśli ponowne głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wybory powtarza się od 
początku.

§ 41.
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz, informowanie o wynikach pracy Rady, komisji i 
radnych,

2) koordynowanie działań komisji Rady , a w szczególności:
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a) udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadań,
b) zapewnienie powiązania planów pracy komisji z programami i planami pracy 

Rady,
c) nadzór nad realizacją wniosków komisji oraz wykorzystaniem ich opinii,
d) wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycznych lub dokonanie oceny 

pracy komisji,
3) ustalanie wraz z wiceprzewodniczącym porządku obrad sesji, 
4) zapewnienie ochrony praw radnego,
5) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
6) rozdzielanie zadań między radnych, gdy przepisy nie wymagają uchwały Rady,
7) sprawowanie w imieniu Rady funkcji pracodawcy wobec Przewodniczącego Zarządu 

Gminy, zgodnie z udzielonym mu przez Radę upoważnieniem.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje 

wiceprzewodniczący.

KOMISJE  RADY 

§ 42.
Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są komisje Rady, w skład których wchodzi co 
najmniej pięciu radnych

§ 43.
1. Rada powołuje następujące komisje stałe: 

1) rewizyjną, 
2) budżetu i rozwoju gospodarczego,
3) rolnictwa i ochrony środowiska, 
4) oświaty, zdrowia i porządku publicznego

§ 44.
1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Rady, w łącznej liczbie 5 osób.
2. Pozostałe komisje stałe Rady nie mają ograniczenia liczbowego, a ich członków powołuje 

się spośród radnych zgłaszających akces pracy w danej komisji.
3. Przewodniczącego każdej komisji stałej, wybiera Rada na wniosek jej członków
4. Jeżeli komisja nie uzgodni żadnego kandydata, lub przedstawiony kandydat nie uzyska 

wymaganej większości głosów, wnioskodawcą kolejnych kandydatów na 
przewodniczącego Komisji jest przewodniczący Rady.

§ 45.
1. Komisja rewizyjna powoływana jest przez Radę do kontroli działalności Burmistrza, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i przedkłada Radzie oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 10 dni od jego otrzymania, sprawozdanie 
Burmistrza wraz z własną opinią oraz wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu. Wniosek w sprawie absolutorium 
winien zawierać uzasadnienie faktyczne oraz prawne i podlega przed jego rozpatrzeniem 
na sesji, zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

3. Komisja rewizyjna podejmuje swoje działania na podstawie zatwierdzonego przez Radę 
rocznego planu pracy oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli, 
w szczególności bada skargi złożone na Burmistrza i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, przedkładając Radzie proponowane rozstrzygnięcie w tej sprawie.
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4. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez jej 
przewodniczącego.

5. W związku z wykonywaną działalnością komisja rewizyjna ma prawo: 
1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostki kontrolowanej, 
2) wglądu do ksiąg, rejestrów i innych dokumentów związanych z działalnością 

jednostki kontrolowanej,
3) występowania do Rady z wnioskiem o powołanie biegłego rzeczoznawcy bądź 

zlecenia specjalistom dokonania sprawdzenia danej sytuacji lub konkretnego 
problemu, 

4) przesłuchania świadka,  
5) dokonania oględzin, 
6) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
7) żądania złożenia wyjaśnień przez strony, których dotyczy skarga, w zakresie będącym 

przedmiotem skargi. 
5. Czynności kontrolne komisja wykonuje w obecności kierownika jednostki lub osoby 

przez niego upoważnionej.
6. Wszystkie czynności kontrolne Komisja przeprowadza w składzie co najmniej 3 

osobowym, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca
7. Do przeprowadzania czynności kontrolnych uprawnia upoważnienie wystawione przez 

przewodniczącego Rady w imieniu Rady. 
8. Po zakończeniu kontroli Komisja sporządza protokół pokontrolny, zawierający:

1) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
2) opis stwierdzonego stanu faktycznego,
3) wykaz dokumentów załączonych do protokołu oraz wykaz pozostałych 

dokumentów na podstawie których komisja przedstawiła wnioski,
4) wyjaśnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki, 
5) wnioski pokontrolne po uwzględnieniu lub odrzuceniu wyjaśnień, wymagające 

przyjęcia przez Radę.
6) podpisy członków komisji oraz osób obecnych podczas kontroli.

§ 46.
1. Do kompetencji pozostałych komisji stałych Rady należy m. in.:

wnioskowanie, opiniowanie, opracowywanie wstępnych założeń i projektów metod 
realizacji w sprawach:

1) komisja budżetu i rozwoju gospodarczego:
a) kształtowania budżetu Gminy i jego realizacji,
b) kształtowania polityki dochodowej Gminy (pozyskiwanie środków finansowych z 

innych źródeł w tym z Unii Europejskiej),
c) ustalania wysokości stawek czynszów, podatków i opłat,
d) określania kierunków rozwoju gospodarczego Gminy,
e) analizy rynku pracy na terenie Gminy,
f) współpracy z innymi instytucjami mającymi wpływ na rozwój gospodarczy 

Gminy,
g) wniosków o dotacje dla jednostek pozabudżetowych,
h) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego ewentualnych 

zmian.

2) komisja rolnictwa i ochrony środowiska:
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a) kształtowania budżetu Gminy w części dotyczącej dochodów z podatku rolnego i 
wydatków na poprawę infrastruktury wsi,

b) podziału środków finansowych gminnego funduszu ochrony środowiska,
c) ochrony gruntów rolnych i leśnych,
d) zmiany klasyfikacji gruntów i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze,
e) poprawy infrastruktury Gminy umożliwiającej realizację ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku.
f) integracji z Unią Europejską.

3) komisja oświaty, zdrowia i porządku publicznego :
a) funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i placówek służby 

zdrowia oraz dotowanych z budżetu gminy klubów i stowarzyszeń sportowych,
b) współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za ład i porządek na terenie Gminy,
c) zapobiegania przestępczości, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
d) przepisów prawa gminnego z zakresu ładu i porządku publicznego,
e) zmian organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy,
f) inwestycji i remontów placówek kulturalno – oświatowych,
g) wnioskowania do Rady i innych instytucji nadania nagród i wyróżnień,
h) kształtowania budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków w zakresie działania 

komisji,

2. Do wspólnych zadań komisji stałych należy także: 
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw 

przedkładanych przez członków komisji i mieszkańców,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 
3) opiniowanie projektów uchwał rady w zakresie kompetencji komisji,
4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji,
5) opiniowanie wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady i służb 

komunalnych w zakresie kompetencji komisji. 

§ 47.
1. Skład osobowy komisji Rada określa w uchwale o jej powołaniu.
2. Członkowie komisji mogą wybrać zastępcę przewodniczącego, który kieruje pracami 

komisji w razie niemożności wykonywania funkcji przez przewodniczącego komisji.
3. Komisje pracują według ustalonych przez siebie i przedkładanych Radzie na początku 

roku planów pracy. Rada może zlecić komisjom dokonania w planie pracy stosownej 
zmiany.

4. Dla ważności podejmowanych przez Komisję czynności wymagana jest obecność co 
najmniej połowy jej składu.

§ 48.
1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań. 
2. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa Rada w 

uchwale o ich powołaniu.
3. Przewodniczącego komisji doraźnej wybierają członkowie komisji spośród siebie.

KLUBY RADNYCH

§ 49.
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1. W celu prezentowania wspólnego stanowiska politycznego lub społecznego w kwestiach 
będących przedmiotem działania Gminy, radni mogą tworzyć kluby radnych według 
własnego wyboru.

2. Klub powołuje co najmniej 4 radnych na zasadzie pisemnej deklaracji.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
4. Rejestr klubów prowadzi Przewodniczący Rady.
5. Rejestr klubów jest jawny, 
6. Rejestracja klubu następuje na pisemny wniosek zainteresowanych zawierający:

a) imiona i nazwiska członków,
b) zakres działania klubu,
c) regulamin klubowy.,
d) imię i nazwisko przewodniczącego – reprezentanta klubu.

7. Wszelkie zmiany przynależności klubowej radnych i zakresu działania klubów winny być 
zgłaszane Przewodniczącemu w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.

8. Członkowie danego klubu nie mogą tworzyć pełnego składu komisji rady.

BURMISTRZ GMINY

§ 50.
1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Burmistrz przy pomocy Urzędu i jednostek gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. 
3. Burmistrz wykonuje funkcję zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek Gminy.
4. Do zadań Burmistrza, oprócz wymienionych w ustawy o samorządzie gminnym należą w 

szczególności: 
1) wykonywanie zadań zleconych i przyjętych od administracji rządowej w drodze 

porozumienia, 
2) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady, 
3) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy, 
4) współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie, 
5) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy 

pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, 
6) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy, zaciąganie 

zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę, 
7) ogłaszanie przetargów publicznych,

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 51.
1. Właściwym w imieniu Rady do nawiązania stosunku pracy z Burmistrzem jest 

przewodniczący Rady na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
2. Burmistrz jest właściwym do nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi 

zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie powołania i umowy pracę.

§ 52.
Przed podjęciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie wyboru lub powołania, składa 
pisemne ślubowanie o następującej treści:
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"Ślubuję  uroczyście,  że  na  zajmowanym  stanowisku  będę  służyć  Państwu  i  społeczności  

lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania". 

§ 53.
1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz organizuje pracę Urzędu oraz 

prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Burmistrza 
2. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu. Czynności prawne mogące 

spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają kontrasygnaty skarbnika.
3. Szczegółowe  zasady  podziału  zadań  i  kompetencji  pomiędzy  kierownictwem  Urzędu 

określone są w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH 

PRZEZ ORGANY GMINY.

§ 54.
Za udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych 
przez Radę Miejską i Burmistrza, w tym protokołów z posiedzeń Rady i komisji Rady, 
odpowiada Burmistrz.

§ 55.
1. Wniosek o udostępnienie dokumentu, o którym mowa w § 54, obywatel, zwany dalej 

wnioskodawcą, składa na piśmie do Burmistrza, określając rodzaj dokumentu i sprawę, 
której dotyczy.

2. W przypadku powstania przyczyny, która uniemożliwia złożenie przez wnioskodawcę 
wniosku na piśmie, możliwe jest złożenie wniosku ustnie do protokołu. 

§ 56.
Jeżeli wniosek o udostępnienie dokumentu, o którym mowa w § 55, sformułowany jest w 
sposób uniemożliwiający identyfikację dokumentu, Burmistrz wyznacza na piśmie termin do 
uzupełnienia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez 
realizacji. 

§ 57.
1. Burmistrz ustala datę oraz miejsce udostępnienia dokumentu, o czym pisemnie lub 

telefonicznie powiadamia wnioskodawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku.

2. Na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Burmistrz ustala inną datę udostępnienia, dogodną 
dla wnioskodawcy. 

3. Dokument winien być udostępniony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od 
zgłoszenia wniosku. 

§ 58.
1. Burmistrz odmówi udostępnienia dokumentu lub jego fragmentów, jeżeli zawierają 

informacje chronione przed ujawnieniem na podstawie ustaw.
2. Odmowa udostępnienia, o której mowa w ust. 1, następuje na piśmie z podaniem przepisu 

prawa stanowiącego podstawę odmowy, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

§ 59.
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1. Jeżeli jest możliwe oddzielenie fragmentów dokumentu podlegających wyłączeniu z 
udostępniania z przyczyn, o których mowa w § 58 ust. 1, udostępnia się pozostałą część 
dokumentu. 

2. Z przyczyn, o których mowa w § 58 ust. 1, zamiast oryginału może być udostępniana 
kserokopia wykonana z pominięciem fragmentów objętych ochroną. 

§ 60.
Dokumenty, o których mowa w § 54, są udostępniane w obecności pracownika Urzędu, w 
jego komórce organizacyjnej lub innym miejscu wskazanym przez Burmistrza, stosownie do 
postanowień § 57 ust. 1. 

§ 61.
Obywatel może sporządzać notatki i wypisy z udostępnionych dokumentów. 

§ 62.
1. Udostępnianie dokumentów, o którym mowa w § 54, nie obejmuje sporządzania i 

wydawania kserokopii bądź odpisów udostępnionych dokumentów.
2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostępnienia, o którym mowa w § 60, jest 

zabronione.

§ 63.
Udostępnianie dokumentów obywatelom, o którym mowa w § 54, jest bezpłatne. 

§ 64.
Burmistrz może upoważnić pracownika Urzędu do podejmowania czynności, o których mowa 
w niniejszym rozdziale, w imieniu Burmistrza.

ROZDZIAŁ  V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 65.
W celu dokonania zmian w statucie Rada podejmuje uchwałę, w której określi tryb 
wprowadzania poprawek do obowiązującego Statutu oraz powoła komisję statutową do 
opracowania zmian.
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Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Baborów
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Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Baborów

WZORY PIECZĘCI URZĘDOWYCH ORGANÓW GMINY

PIECZĘĆ RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
( średnica 36 mm)

PIECZĘĆ BURMISTRZA GMINY BABORÓW
( średnica 36 mm)
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Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Baborów

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Urząd Miejski w Baborowie,
2. Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w Baborowie,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie,
4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baborowie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Curie – Skłodowskiej w Baborowie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tłustomostach
7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Baborowie
8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Baborowie
9. Publiczne Przedszkole w Rakowie
10. Publiczne Przedszkole w Suchej Psinie
11. Publiczne Przedszkole w Sułkowie.
12. Publiczne Przedszkole w Tłustomostach.”
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