UCHWA A NR VI/ 102 / 03
Rady Miasta i Gminy Trzebnica
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebnica
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) Rada Miasta i Gminy Trzebnica
uchwala Statut Gminy Trzebnica:
Dzia I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.Statut Gminy Trzebnica okre la w szczególno ci:
ustrój Gminy,
zasady tworzenia,
czenia, podzia u oraz znoszenia
jednostek
pomocniczych,
zasady dost pu do dokumentów i korzystania z nich,
organizacj wewn trzn oraz tryb pracy organów Gminy,
zasady tworzenia klubów radnych,
zasady i tryb dzia ania Komisji Rewizyjnej,
zasady uczestniczenia w pracach Rady przewodnicz cego
organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2. U yte w Statucie sformu owania oznaczaj :
Gmina
- Gmina Miejsko Wiejska Trzebnica
Rada
- Rada Miejska w Trzebnicy
Przewodnicz cy
- Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Trzebnicy
- Wiceprzewodnicz cy Rady Miejskiej
Wiceprzewodnicz cy
w Trzebnicy
Burmistrz
- Burmistrz Gminy Trzebnica
Z-ca Burmistrza
- Zast pca Burmistrza Gminy Trzebnica
Radny
- Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Komisja
- Komisja Rady Miejskiej w Trzebnicy
Jednostka organizacyjna
- jednostka organizacyjna, dla której organem
za o ycielskim jest Gmina Trzebnica
Urz d
-Urz d Miejski w Trzebnicy

Ustawa
Ordynacja wyborcza

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1591, z pó n. zm.)
- ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. nr 95, poz. 602 z pó n. zm.)
§ 2.

1. Gmina jest wspólnot samorz dow osób maj cych miejsce zamieszkania
na jej terenie.
2. Siedzib organów Gminy jest miasto Trzebnica.
3. Granice Gminy okre lone s na planie stanowi cym za cznik nr 1
do Statutu.
§ 3.
1. Gmina posiada herb, który stanowi g owa w. Piotra ze skrzy owanymi
poni ej dwoma kluczami na niebieskim tle, ustalony uchwa
nr XXIII/189/96 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 14 listopada 1996 r.
2. Ustala si nast puj ce zasady u ywania herbu:
1) w postaci rysunku umieszcza si na sta e na budynku
stanowi cym siedzib Rady, Burmistrza oraz Urz du;
2) w postaci rysunku lub innej- w sali obrad Rady;
3) w innych miejscach- za zgod Burmistrza.
3. Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym.
4. Rozpowszechnianie nazwy Gminy i herbu wymaga zgody Burmistrza.
W przypadku rozpowszechnienia nazwy i herbu Gminy w celach
komercyjnych Burmistrz pobiera op at .
5. Wzór herbu zawiera za cznik nr 2 do Statutu.
§ 4.
1. Rada nadaje tytu Honorowego Obywatelstwa.
2. Honorowe Obywatelstwo przys uguje osobom szczególnie zas u onym dla
Gminy.
3. Zasady nadawania oraz pozbawiania tytu u Honorowego Obywatelstwa
okre la Rada w odr bnej uchwale.

§ 5.
Dzia alno organów Gminy jest jawna. Zasady dost pu do dokumentów
wynikaj cych z wykonywania zada publicznych okre la za cznik nr 3 do
Statutu.
§ 6.
1. Gmina podzielona jest na jednostki pomocnicze.
2. Jednostkami pomocniczymi Gminy s so ectwa. Rada mo e utworzy osiedla
jako jednostki pomocnicze Gminy.
3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych.
Dzia II
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY
ROZDZIA 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 7.
1. Rada jest organem stanowi cym i kontrolnym Gminy.
2. Rada sk ada si z 21 Radnych, wybranych przez mieszka ców Gminy
w wyborach do rad przeprowadzonych zgodnie z ordynacj wyborcz .
3. Rada dzia a na sesjach podejmuj c uchwa y, a tak e za po rednictwem
sta ych i dora nych Komisji.
4. Dzia alno Rady wygasa z up ywem kadencji chyba, e odr bne przepisy
ustawy stanowi inaczej.
§ 8.
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz cego i dwóch
Wiceprzewodnicz cych.
2. Zadaniem Przewodnicz cego jest wy cznie organizowanie pracy Rady oraz
prowadzenie obrad Rady, o ile przepisy odr bne nie stanowi inaczej lub nie
wynika to ze Statutu.
3. Przewodnicz cy mo e wyznaczy do wykonywanie swoich zada
Wiceprzewodnicz cego. Wyznaczenie Wiceprzewodnicz cego dokonuje
Przewodnicz cy poprzez obwieszczenie, opublikowane na tablicy og osze
Urz du.

4. Prawo
zg aszania
kandydata
na
funkcj
Przewodnicz cego
i Wiceprzewodnicz cego przys uguje ka demu Radnemu. Na ka d z tych
funkcji przeprowadza si odr bne g osowanie.
5. Przewodnicz cy uprawniony jest w szczególno ci do:
1) udzielania informacji w sprawach, które by y przedmiotem obrad
Rady lub jej Komisji;
2) reprezentowania Rady;
3) przyjmowania i wysy ania delegacji Rady oraz okre lenia jej
sk adu osobowego;
ROZDZIA 2
RADNI
§ 9.
1. Radny mo e zwróci si z interwencj do w a ciwej jednostki organizacyjnej
za po rednictwem Burmistrza, informuj c o tym Przewodnicz cego Rady.
2. Radny nie mo e bra udzia u w g osowaniu na sesjach Rady, a tak e
w posiedzeniach Komisji, je eli dotyczy ono jego interesu prawnego oraz
osób b d cych w stosunku do Niego zst pnymi, wst pnymi, ma onkami,
rodze stwem, ma onkami zst pnych lub przysposobionych. Radny przed
g osowaniem powinien z o y stosowne o wiadczenie pisemne lub ustne do
protoko u.
3. W przypadku wyst pienia z wnioskiem przez pracodawc o wyra enie zgody
przez Rad na rozwi zanie stosunku pracy z Radnym, Przewodnicz cy
powiadamia pracodawc Radnego o zaj ciu stanowiska przez Rad .
§ 10.
1. Radny stwierdza swoj obecno na sesji Rady oraz na posiedzeniu Komisji
podpisuj c list obecno ci.
2. W razie niemo no ci wzi cia udzia u w sesji lub posiedzeniu Komisji, której
jest cz onkiem, Radny usprawiedliwia swoj nieobecno Przewodnicz cemu
lub Przewodnicz cemu Komisji.
§ 11.
1. Radni mog tworzy kluby.
2. Kluby powinny liczy co najmniej 5 Radnych. Mo na nale e tylko do
jednego klubu.
3. Przynale no Radnych do klubów jest dobrowolna.

§ 12.
1. Za dat powstania klubu uwa a si dzie dor czenia Przewodnicz cemu
powiadomienia wraz z list cz onków klubu i o wiadczeniami Radnych o ich
przyst pieniu do klubu.
2. Powiadomienie powinno zawiera ponadto wskazanie przewodnicz cego
klubu oraz nazw klubu, o ile klub j posiada.
3. Przewodnicz cy prowadzi rejestr klubów.
4. Przewodnicz cy klubu reprezentuje klub na zewn trz.
5. Kluby Radnych dzia aj na podstawie uchwalonych przez siebie
regulaminów. Regulamin nie mo e by sprzeczny ze Statutem oraz
przepisami powszechnie obowi zuj cymi.
6. Przewodnicz cy klubów przedk adaj Przewodnicz cemu regulamin klubu
w terminie 14 dni od jego uchwalenia.
7. Klub zostaje wpisany do rejestru klubów po przed o eniu regulaminu klubu.
8. Dzia alno klubu nie mo e ograniczy uprawnie poszczególnych Radnych
zagwarantowanych ustawami oraz niniejszym Statutem.
9. Przewodnicz cy zapewni klubom warunki do w a ciwej pracy.
10. Organy Gminy, jednostki organizacyjne oraz gminne osoby prawne nie mog
finansowa dzia alno ci klubów.
ROZDZIA 3
KOMISJE - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 13.
1. Rada powo uje sta e i dora ne Komisje do okre lonych zada , okre laj c
przedmiot ich dzia ania oraz sk ad osobowy.
2. Rada powo uje nast puj ce sta e Komisje:
1)
Komisja Rewizyjna;
2)
Komisja ds. rolnictwa;
3)
Komisja ds. bud etu i rozwoju gospodarczego;
4)
Komisja ds. gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska;
5)
Komisja ds. obywatelskich, samorz du, porz dku publicznego,
opieki spo ecznej i zdrowia;
6)
Komisja ds. o wiaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji,
m odzie y i wspó pracy mi dzynarodowej.
3. Tworzenie, czenie i rozwi zanie Komisji nale y do w a ciwo ci Rady.
4. Sk ady osobowe Komisji proponuje Przewodnicz cy na podstawie deklaracji
Radnych.
5. Komisje sta e podejmuj i realizuj wszystkie przedsi wzi cia s u ce
wykonaniu zada Rady oraz zadania zlecone przez Rad .

6. Do zada Komisji sta ych nale y:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez
Rad , Burmistrza;
2) wyst powanie z inicjatyw uchwa odawcz oraz przygotowanie
projektów uchwa ;
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa Rady przez
Burmistrza;
4) opiniowanie skarg i wniosków mieszka ców Gminy w sprawie
dzia alno ci Burmistrza;
5) wspó dzia anie Komisji w przypadku rozpatrywania zada
o charakterze kompleksowym nale cym do w a ciwo ci kilku
Komisji poprzez wspólne posiedzenia oraz podejmowanie
wspólnych wniosków i opinii.
7. Komisje sta e i dora ne mog inicjowa i podejmowa wspó prac
z komisjami s siednich jednostek samorz du terytorialnego oraz
z organizacjami spo ecznymi, zawodowymi i samorz dem mieszka ców.
§ 14.
1. Komisje podlegaj Radzie.
2. Komisje dzia aj na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Rad .
3. Komisje odbywaj posiedzenia zgodnie z planami pracy, rozpatruj c sprawy
nale ce do ich w a ciwo ci opiniuj c projekty uchwa oraz przedstawiaj c
swoje wnioski.
4. Przewodnicz cy Komisji mo e w ka dym czasie zwo a posiedzenie
Komisji, której przewodniczy.
5. Na wniosek Przewodnicz cego lub co najmniej ½ cz onków Komisji ,
Przewodnicz cy Komisji zwo uje posiedzenie Komisji. Wniosek powinien
by uzasadniony.
§ 15.
1. Sk ad osobowy Komisji okre la Rada.
2. Przewodnicz cego Komisji na wniosek Radnych wybiera Rada.
3. Na wniosek Komisji, Rada mo e powo a konsultantów Komisji Rady.
Konsultanci zabieraj g os, przedstawiaj swoje opinie i wnioski w sprawach
rozpatrywanych przez Komisje bez prawa g osowania.
4. Komisja z w asnego grona mo e wybra Zast pc Przewodnicz cego
Komisji.
5. Prowadzenie spraw kancelaryjnych Komisji zapewnia Burmistrz.
6. Protokó z posiedzenia podpisuje protokolant oraz Przewodnicz cy Komisji.

§ 16.
1. Do obowi zków Przewodnicz cego Komisji nale y w szczególno ci:
1) ustalenie terminu i porz dku posiedzenia;
2) powiadomienie cz onków Komisji co najmniej na 7 dni przed
terminem posiedzenia o posiedzeniu;
3) prowadzenie posiedze ;
4) zapewnienie przygotowania i dostarczenie cz onkom Komisji
niezb dnych materia ów;
5) podpisywanie protoko ów z posiedze Komisji.
2. Niezb dne materia y b d ce przedmiotem obrad Komisji, jej cz onkowie
powinni otrzyma co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Komisji.
3. Posiedzenia Komisji odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej ni raz na
kwarta .
4. W posiedzeniu Komisji mog uczestniczy Radni nie b d cy jej cz onkami.
Mog zabiera oni g os w dyskusji i sk ada wnioski bez prawa
w g osowaniu.
§ 17.
1. Komisja jest zobowi zana z o y Radzie sprawozdanie ze swojej
dzia alno ci za poprzedni rok, do 30 marca.
2. Rada lub Przewodnicz cy w ka dym czasie mo e za da sprawozdania
Komisji. Sprawozdanie to powinno by z o one nie pó niej ni na nast pnej
sesji Rady przypadaj cej po sesji, na której z o ono taki wniosek.
§ 18.
1. Komisja obraduje w obecno ci co najmniej po owy swojego sk adu.
2. Przewodnicz cy Komisji mo e zaprosi na jej posiedzenie inne osoby,
których obecno jest uzasadniona przedmiotem rozpatrywanej sprawy,
w tym pracowników Urz du oraz jednostek organizacyjnych.
3. W przypadku nieobecno ci Przewodnicz cego Komisji, jego obowi zki
wykonuje Wiceprzewodnicz cy. § 8 ust. 3 stosuje si odpowiednio.
4. Komisje podejmuj uchwa y zwyk wi kszo ci g osów w obecno ci co
najmniej po owy jej sk adu, w g osowaniu jawnym.
5. Wnioski odrzucone przez Komisj umieszcza si na danie wnioskodawców
w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszo ci, w szczególno ci
w sprawach dotycz cych projektów uchwa Rady.
6. Sprawozdania Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodnicz cy Komisji
lub wyznaczony przez Komisj Radny- sprawozdawca.
7. W sprawach nieuregulowanych, do dzia alno ci Komisji stosuje si
odpowiednio przepisy dotycz ce trybu pracy Rady.

ROZDZIA 4
KOMISJA REWIZYJNA
§ 19.
1. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania wynikaj ce z przepisów ustaw,
a ponadto:
1) opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie
odwo ania Burmistrza;
2) opiniuje przy wspó pracy z w a ciwymi Komisjami
problemowymi skargi na dzia alno Burmistrza.
§ 20.
1. Sk ad Komisji Rewizyjnej okre la Rada, zapewniaj c w niej udzia
przedstawicielom wszystkich klubów Radnych. Komisja Rewizyjna powinna
by wybrana w terminie 60 dni od sesji inauguracyjnej.
2. Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej na wniosek Radnych wybiera Rada.
§ 21.
1. Prac Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz cy.
2. Komisja dzia a na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez
Rad .
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu, o którym mowa
w ust. 2, do dnia 30 listopada roku poprzedzaj cego rok, którego dotyczy ten
plan. Plan pracy w pierwszym roku dzia ania Komisja przedstawi Radzie
w terminie dwóch miesi cy po ukonstytuowaniu si .
4. Za zgod Rady, Komisja Rewizyjna mo e przeprowadzi kontrole
w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 22.
1. Przy wykonywaniu czynno ci kontrolnych, Komisja Rewizyjna bierze pod
uwag nast puj ce kryteria: legalno ci (zgodno ci z prawem), celowo ci,
rzetelno ci i gospodarno ci.
2. Komisja zapoznaje si z wynikami kontroli i informuje o ich wynikach
Komisje problemowe Rady oraz Przewodnicz cego.
3. Komisja kontroluje tryb za atwienia skarg przez Burmistrza.
4. Komisja wspó dzia a z w a ciw Komisj w przypadku rozpatrywania skargi
na Burmistrza.
5. Po zako czeniu post powania wyja niaj cego, Komisja Rewizyjna
przedstawia Przewodnicz cemu stanowisko w formie projektu uchwa y Rady.

6. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk
wi kszo ci g osów w obecno ci co najmniej po owy sk adu Komisji.
7. Z posiedzenia Komisji sporz dza si protokó , który podlega przyj ciu na
nast pnym posiedzeniu Komisji.
§ 23.
1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w ci gu 7 dni zwo uje jej Przewodnicz cy
z w asnej inicjatywy, na wniosek co najmniej ½ cz onków Komisji oraz na
wniosek Przewodnicz cego.
2. Wniosek o zwo anie posiedzenia powinien by uzasadniony,
a w szczególno ci powinien zawiera proponowan tematyk posiedzenia
wraz z niezb dnymi dokumentami przygotowanymi przez wnioskodawców.
3. Przewodnicz cy Komisji ma prawo zaprosi wskazane przez cz onków
Komisji osoby na posiedzenie. Uczestnik posiedzenia nie b d cy cz onkiem
Komisji mo e bra udzia w posiedzeniu bez prawa g osowania.
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna, za zgod Rady, mo e powo ywa rzeczoznawców,
ekspertów lub bieg ych. Z uzasadnionym wnioskiem o powo anie wy ej
wymienionych osób do Przewodnicz cego wyst puje Przewodnicz cy
Komisji.
2. Cz onek Komisji Rewizyjnej podlega wy czeniu z udzia u w kontroli, je eli
przedmiot kontroli mo e dotyczy praw i obowi zków jego albo jego
ma onka, krewnych i powinowatych.
3. Cz onek Komisji Rewizyjnej mo e równie by wy czony z udzia u
w kontroli, je eli zachodz okoliczno ci mog ce wywo ywa w tpliwo ci, co
do jego bezstronno ci.
§ 25.
1. Ka dy cz onek Komisji Rewizyjnej mo e wnosi o wy czenie innego
cz onka Komisji z kontroli.
2. O wy czeniu cz onka Komisji z udzia u w kontroli rozstrzyga Komisja
Rewizyjna, po wys uchaniu cz onka Komisji, którego dotyczy wy czenie.
3. Od uchwa y Komisji, wy czonemu oraz wnioskodawcy przys uguje
odwo anie do Rady.
4. Rada rozstrzyga o odwo aniu na sesji w drodze g osowania.
§ 26.
1. Komisja przeprowadza kontrole:

1) zgodnie z rocznym planem Komisji,
2) na wniosek Rady.
2. Ka dy Radny mo e sygnalizowa Komisji zauwa one nieprawid owo ci
i wnioskowa o przeprowadzenie kontroli w tej kwestii. Komisja rozpatruje
ten wniosek niezw ocznie i podejmuje uchwa
w sprawie jego
uwzgl dnienia b d odrzucenia. Odrzucenie wniosku nie stanowi przeszkody
dla wnioskodawcy w przedstawieniu wniosku Radzie.
§ 27.
1. Komisja na swoim posiedzeniu wy ania zespo y kontroluj ce.
2. Zespó kontroluj cy sk ada si z co najmniej 2 cz onków Komisji.
§ 28.
1. Zespó kontroluj cy zobowi zany jest do:
1) przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli;
2) przestrzegania w trakcie kontroli przepisów prawa, a w szczególno ci
dotycz cych tajemnicy prawnie chronionej;
3) przestrzeganie obowi zuj cego w kontrolowanej jednostce porz dku
organizacyjnego.
§ 29.
1. Zespó kontroluj cy ma prawo:
1) wgl du we wszystkie dokumenty dotycz ce kontrolowanej sprawy;
2) wst pu do pomieszcze i obiektów jednostki kontrolowanej;
3) wezwania pracowników kontrolowanej jednostki do z o enia
wyja nie ustnych i pisemnych.
§ 30.
1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowi zany do zapewnienia
w a ciwych warunków pracy kontroluj cym, a w szczególno ci udost pnienia
potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyja nie .
2. Zespó kontroluj cy wykonuje czynno ci kontrolne w dniach i godzinach
pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynno ci kontrolnych nie mo e narusza porz dku
obowi zuj cego w kontrolowanej jednostce.
4. Cz onkowie zespo u kontroluj cego s obowi zani przestrzega przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy, sanitarnych oraz ochrony prawnie
chronionych tajemnic, obowi zuj cych w kontrolowanej jednostce.

§ 31.
1. Zespó kontroluj cy, w terminie 7 dni od zako czenia kontroli, sporz dza
protokó pokontrolny zawieraj cy:
1) nazw komisji;
2) miejsce, dat i przedmiot kontroli;
3) nazwiska cz onków zespo u kontroluj cego;
4) opis stanu faktycznego oraz wyja nienia osób kontrolowanych;
5) wykaz kontrolowanych dokumentów;
6) podpisy kontroluj cych i kontrolowanych.
2. Protokó pokontrolny sporz dzony jest w 4 egzemplarzach:
1) dla Komisji Rewizyjnej;
2) dla Burmistrza;
3) dla Rady;
4) dla jednostki kontrolowanej.
§ 32.
1. Protokó pokontrolny podpisuj cz onkowie zespo u kontroluj cego oraz
kierownik kontrolowanej jednostki, który mo e wnie zastrze enia do
protoko u Przewodnicz cemu Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia
dor czenia protoko u.
2. Przewodnicz cy zespo u kontroluj cego sk ada na najbli szym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej protokó pokontrolny.
3. Komisja na podstawie protoko u oraz zastrze e kierownika jednostki
kontrolowanej, o ile wp yn y, sporz dza i kieruje do kierownika jednostki
kontrolowanej wyst pienie pokontrolne, zawieraj ce wnioski i zalecenia
usuni cia stwierdzonych nieprawid owo ci w okre lonym terminie,
a w szczególno ci:
1) wszcz cia
post powania
dyscyplinarnego
wobec
pracowników samorz dowych;
2) inicjatywy uchwa odawczej wynikaj cej z efektów kontroli;
3) zasygnalizowanie w a ciwej Komisji problemowej ujemnych
zjawisk zauwa onych podczas kontroli;
4) wyst pienia do Rady z propozycj dzia a organizatorskich
maj cych na celu usprawnienie funkcji kontrolnych Komisji
i Rady.
W razie uzasadnionego podejrzenia o dokonanie przest pstwa b d
wykroczenia, Komisja zawiadamia o tym fakcie Rad .
Kierownik kontrolowanej jednostki, do którego zosta o skierowane wyst pienie
pokontrolne, jest obowi zany zawiadomi Komisj Rewizyjn
o sposobie
realizacji wniosków i zalece w wyznaczonym terminie.

§ 33.
1. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania
wyst pienia pokontrolnego, mo e odwo a si do Rady. Rozstrzygniecie
Rady jest ostateczne.
2. Przewodnicz cy zespo u kontroluj cego, na sesji Rady przypadaj cej po
posiedzeniu Komisji, na której by y omawiane wyniki kontroli, przedstawia
Radzie wyniki kontroli.
ROZDZIA 5
SESJE RADY
§ 34.
1. Rada obraduje na sesjach zwo ywanych przez Przewodnicz cego lub
Wiceprzewodnicz cego.
2. Informacj o zwo aniu sesji Przewodnicz cy og asza na tablicy og osze
Urz du na 7 dni przed ustalonym terminem obrad.
§ 35.
1. Przewodnicz cy przygotowuje i zwo uje sesje Rady.
2. Burmistrz, Komisje oraz kluby Radnych mog wskaza Przewodnicz cemu
sprawy, które powinny znale si w porz dku dziennym obrad sesji.
3. Przewodnicz cy ustala porz dek obrad, miejsce, dzie i godzin rozpocz cia
sesji.
4. Przy podejmowaniu decyzji o zwo aniu sesji powinny by gotowe projekty
uchwa , które b d przedmiotem obrad, a tak e materia y zwi zane
z przedmiotem sesji.
§ 36.
1.

W porz dku obrad powinno uwzgl dni si :
1) przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady;
2) przedstawienie porz dku obrad;
3) wnioski o zmian porz dku obrad;
4) sprawozdanie Burmistrza z realizacji zada w asnych gminy
mi dzy sesjami;
5) podj cie uchwa ;
6) interpelacje i zapytania;
7) wolne wnioski;
8) komunikaty.

2. Wnioski o zmian porz dku obrad nale y zg asza na pi mie do Biura Rady
wraz z uzasadnieniem do godz. 1200 na 2 dni przed sesj .
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodnicz cy oraz Burmistrz
mo e wnie projekt uchwa y jako pilny w dniu sesji.
4. Rada mo e wprowadzi zmiany w porz dku obrad w trakcie sesji na
wniosek:
1)
Radnego;
2) Burmistrza lub upowa nionej przez niego osoby.
5. Wszystkie wnioski o zmian porz dku obrad rozpatruje Rada.
6. Porz dek sesji, której przedmiotem jest uchwalenie bud etu, udzielenie b d
nieudzielanie absolutorium, przeprowadzenie referendum w sprawie
odwo ania Burmistrza oraz sesja nadzwyczajna nie przewiduj interpelacji,
zapyta oraz wolnych wniosków.
§ 37.
1. Radni powinni by powiadomieni o zwo aniu sesji co najmniej na 7 dni
przed jej terminem.
2. W przypadku nie cierpi cym zw oki, a tak e w sytuacjach okre lonych
odr bnymi przepisami, sesje zwo uje si bez zachowania wymogów
okre lonych wy ej.
§ 38.
1. Radny nie mo e zabiera g osu bez zezwolenia Przewodnicz cego.
2. Przewodnicz cy mo e zabiera g os w ka dej chwili obrad.
3. Przewodnicz cy mo e udzieli g os osobom zaproszonym na sesje Rady.
§ 39.
1. Przewodnicz cy udziela g osu w kolejno ci zg osze .
2. Przewodnicz cy udziela g osu poza kolejno ci w sprawie wniosków
formalnych dotycz cych:
1) sprawdzenia quorum;
2) ograniczenia czasu wyst pie dyskutantów;
3) zarz dzenia przerwy;
4) zako czenia dyskusji;
5) zdj cia okre lonego punktu z porz dku obrad i odes anie go do
Komisji;
6) powtórzenia g osowania;
7) sprawdzenia listy obecno ci;
8) wy czenia jawno ci ca o ci lub cz
sesji, je eli wynika to

z ustaw;
9) przeliczenia g osów;
10) przestrzegania regulaminu obrad.
3. Rada rozstrzyga o przyj ciu lub odrzuceniu wniosku formalnego, po
wys uchaniu wy cznie wnioskodawcy, jednego przeciwnika i zwolennika
wniosku.
§ 40.
1. Wnioski merytoryczne Radny mo e sk ada wy cznie co do problematyki
b d cej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie ,,wolne wnioski .
2. Wniosek merytoryczny, który ma by przedstawiony w pkt. ,,wolne wnioski
Radny przedk ada Przewodnicz cemu na pi mie wraz z uzasadnieniem
przed rozpocz ciem sesji.
3. W punkcie ,,wolne wnioski nie wolno podejmowa uchwa .
4. Wnioski merytoryczne powinny zawiera okre lony postulat, sposób
realizacji i wskazywa ewentualnego wykonawc .
5. Wnioski merytoryczne w punkcie ,,wolne wnioski s g osowane.
6. So tysi maj prawo zg asza wnioski merytoryczne w punkcie ,,wolne
wnioski , z uwzgl dnieniem tre ci § 40 ust. 2-5.
§ 41.
1. Przewodnicz cy podaje do publicznej wiadomo ci na tablicy og osze
Urz du termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej 3 dni przed terminem
sesji. Przewodnicz cy mo e tak e poda do publicznej wiadomo ci w inny
sposób miejsce i przedmiot obrad w terminie oznaczonym w zdaniu
poprzednim.
2. Publiczno , prasa, radio i telewizja maj prawo przebywa tylko
w miejscach do tego wyznaczonych.
3. W przypadku ograniczenia jawno ci obrad, Przewodnicz cy zarz dza
opuszczenie sali obrad przez osoby nie wchodz ce w sk ad Rady. Nie
dotyczy to pracowników Biura Rady.
4. Osoby bior ce udzia w sesji Rady obj tej ograniczeniem jawno ci nie mog
ujawni tre ci obrad.
§ 42.
Sesja mo e odbywa si w ci gu jednego lub kilku posiedze . Powodem
kolejnego posiedzenia mo e by wy cznie niewyczerpanie porz dku obrad.
Og oszenie terminu nast pnego posiedzenia odbywa si z pomini ciem
przepisów o zwo ywaniu sesji. Og oszenie o terminie nast pnego posiedzenia
dokonuje Przewodnicz cy.

W przypadku stwierdzenia braku quorum, Przewodnicz cy zarz dza przerw do
30 min. Po up ywie przerwy i dalszym braku quorum Przewodnicz cy
wyznacza nowy termin posiedzenia. Przepis § 42 ust. 1 stosuje si
odpowiednio. Nazwiska Radnych, którzy opu cili sal obrad, wpisuje si do
protoko u.
Przewodnicz cy ma prawo og osi w sposób zwyczajowo przyj ty list
Radnych, którzy opu cili sesj Rady.
W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz cy mo e zwolni Radnego
z
uczestnictwa w sesji.
§ 43.
1. Sesje otwiera Przewodnicz cy formu : Otwieram sesj Rady Miejskiej
w Trzebnicy
2. Po stwierdzeniu quorum Przewodnicz cy przedstawia porz dek obrad wraz
z ewentualnymi wnioskami o jego zmian . Wnioski nie podlegaj dyskusji.
§ 44.
1. Przewodnicz cy prowadzi obrady wed ug ustalonego porz dku.
2. W uzasadnionych przypadkach, przy braku sprzeciwu, Przewodnicz cy mo e
dokona zmian w kolejno ci realizowania porz dku obrad.
W przypadku sprzeciwu, Rada rozstrzyga w g osowaniu o zmianie
kolejno ci realizowania porz dku obrad.
3. Przewodnicz cy udziela g osu w debacie Przewodnicz cym Komisji,
reprezentantom klubów oraz Radnym wed ug kolejno ci zg osze .
Burmistrzowi przys uguje prawo g osu poza kolejno ci . Przewodnicz cy,
w uzasadnionych przypadkach, mo e udzieli g osu Radnym poza
kolejno ci .
4. Czas wyst pienia Przewodnicz cych klubów, Przewodnicz cych Komisji
oraz Burmistrza jest nieograniczony, chyba e Rada bezwzgl dn
wi kszo ci g osów postanowi inaczej. Radny ma prawo zabra g os co do
ka dego punktu porz dku obrad do 5 min, je eli Rada nie postanowi inaczej.
5. Poza uprawnieniem z ust. 4 zdanie drugie, Radnemu przys uguje prawo do
dwóch replik oraz do dwukrotnego sprostowania swej wypowiedzi. Czas
repliki nie mo e przekroczy 3 min, a sprostowania 2 min. Prawo do repliki
i sprostowania nie dotyczy punktu ,,Komunikaty .
6. Punkt porz dku obrad ju wyczerpany nie mo e by ponownie przedmiotem
obrad podczas tej samej sesji.
§ 45.
1. Przewodnicz cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2. Je eli tre
lub sposób wyst pienia Radnego, albo jego zachowanie
w oczywisty sposób zak óca porz dek obrad, b d uchybia powadze sesji,
Przewodnicz cy przywo uje Radnego ,,do porz dku , a gdy przywo anie nie
odnosi skutku, mo e odebra mu g os. Taki fakt odnotowuje si w protokole
sesji.
3. Przewodnicz cy mo e przywo a mówc ,,do rzeczy , ilekro odbiega on od
tematu lub powraca do sprawy przedyskutowanej albo przeg osowanej. Po
trzykrotnym upomnieniu, Przewodnicz cy mo e odebra mówcy g os.
4. W przypadku szczególnie ra cego naruszenia porz dku obrad sesji lub
dalszego niedostosowania si Radnego do ostatecznych rodków z ust. 2 i 3
zastosowanych przez Przewodnicz cego, Przewodnicz cy mo e zawiadomi
organy porz dku publicznego o zaistnia ym fakcie z daniem zastosowania
odpowiednich rodków prawnych.
5. Postanowienia zawarte w ust. 2-4 stosuje si tak e do osób spoza Rady.
§ 46.
1. W trakcie obrad Przewodnicz cy zarz dza przerwy:
1) z w asnej inicjatywy;
2) z inicjatywy klubów Radnych i Radnego.
2. Przewodnicz cy zarz dzaj c przerw okre la jej czas trwania.
3. Po wyczerpaniu porz dku obrad, Przewodnicz cy ko czy sesj wypowiadaj c
formu ; ,,Zamykam sesj Rady Miejskiej w Trzebnicy".
§ 47.
1. Z ka dej sesji Rady sporz dza si protokó , który powinien zawiera
w szczególno ci:
1) numer, dat
i miejsce posiedzenia, godziny rozpocz cia
i zako czenia sesji;
2) imiona i nazwiska : Przewodnicz cego oraz protokolanta;
3) stwierdzenie prawomocno ci sesji;
4) nazwiska nieobecnych cz onków Rady z uwag co do przyczyn
nieobecno ci;
5) stwierdzenie przyj cia protoko u z poprzedniego posiedzenia;
6) zatwierdzony porz dek obrad;
7) przebieg obrad, a w szczególno ci streszczenie wypowiedzi i dyskusji
oraz tekst zg oszonych wniosków i uchwalonych wniosków;
8) czas trwania posiedzenia;
9) podpisy Przewodnicz cego i protokolanta.
2. Protoko y otrzymuj w ci gu kadencji kolejne numery, pocz wszy od
numeru jeden.
3. Protoko y sesji numerowane s cyframi rzymskimi, amanymi przez dwie

ostatnie cyfry roku.
4. Nowa numeracja rozpoczyna si z pocz tkiem ka dej kadencji Rady.
5. Protokó z poprzedniej sesji przyjmuje si w ten sposób, e je eli nie
wniesiono do niego zastrze e lub poprawek, protokó uwa a si za przyj ty.
O przyj ciu lub odrzuceniu poprawek decyduje Rada bez dyskusji.
6. Protokó sesji wyk ada si do publicznego wgl du na 2 dni przed terminem
kolejnej sesji. W tym terminie Radni powinni mie mo no zapoznania si
z protoko em.
7. Do protoko u do cza si : list obecno ci Radnych, teksty uchwa przyj tych
przez Rad , protoko y g osowa tajnych, zg oszone na pi mie wnioski nie
wyg oszone przez Radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
o wiadczenia oraz inne dokumenty z o one na r ce Przewodnicz cego.
§ 48.
1. Protoko y sesji przechowuje si w Biurze Rady.
2. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl du w protokó , robienia notatek
i odpisów, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.
3. Obs ug Rady oraz Komisji zapewnia Burmistrz.
ROZDZIA 6
UCHWA Y
§ 49.
1. Rada na sesji podejmuje uchwa y.
2. W uchwa ach Rada ustala sposób rozwi zania zagadnie lub odnosi si do
spraw b d cych przedmiotem obrad.
§ 50.
1. Projekt uchwa y powinien zawiera :
1) tytu uchwa y;
2) podstaw prawn ;
3) okre lenie przedmiotu uchwa y;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie;
5) przepisy przej ciowe i uchylaj ce;
6) sposób og oszenia;
7) termin wej cia w ycie.
2. Do projektu uchwa y do cza si uzasadnienie zawieraj ce w szczególno ci:
wskazanie potrzeby podj cia uchwa y, oczekiwane skutki spo eczne,
finansowe uchwa y oraz ród a ich pokrycia.

3. Uchwa y og asza si na tablicy og osze Urz du oraz w inny sposób
zwyczajowo przyj ty, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
4. Uchwa y podpisuje Przewodnicz cy lub Wiceprzewodnicz cy, który
przewodniczy obradom.
5. Zmiana uchwa y nast puje w takim samym trybie, jak jej uchwalenie.
6. Podj tym uchwa om nadaje si kolejne numery, podaj c cyframi rzymskimi
numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwa y oraz rok podj cia uchwa y.
Uchwa opatruje si dat posiedzenia, na którym zosta a przyj ta.
§ 51.
1. Przewodnicz cy prostuje oczywiste b dy j zykowe i rachunkowe zawarte
w uchwa ach w formie obwieszczenia, opublikowanego na tablicy og osze
Urz du chyba, e przepisy szczególne stanowi inaczej.
2. Przewodnicz cy og asza w formie obwieszczenia teksty jednolite uchwa ,
w przypadku uchwa wielokrotnie zmienianych oraz gdy uchwa a Rady
na o y taki obowi zek chyba, e przepisy szczególne stanowi inaczej.
§ 52.
1.Z wnioskiem o podj cie uchwa y przez Rad mo e wyst pi Burmistrz,
Przewodnicz cy Rady, Komisja sta a Rady oraz klub Radnych wskazuj c
jednocze nie przedstawiciela upowa nionego do reprezentowania
wnioskodawców w pracach nad projektem uchwa y.
2.Projekt uchwa y powinien by przekazany na pi mie do Przewodnicz cego.
3.W przypadku, gdy wniosek nie spe nia wymaga § 50 ust. 1 i 2,
Przewodnicz cy wzywa na pi mie wnioskodawc o sprostowanie lub
uzupe nienie wniosku w terminie 7 dni. Brak sprostowania lub uzupe nienia
wniosku w tym terminie stanowi podstaw pozostawienia
wniosku bez rozpoznania przez Rad .
4.Projekt powinien by przekazany nie pó niej ni 21 dni przed terminem sesji,
na której b dzie rozpatrywany.
5.Przewodnicz cy przekazuje projekt w a ciwym Komisjom, a tak e
Burmistrzowi celem uzyskania opinii.
6.W posiedzeniach Komisji, na której rozpatrywany jest projekt uchwa y
uczestnicz wnioskodawcy.
7.Po przedstawieniu projektu uchwa y na sesji w pierwszej kolejno ci
przedstawia si opini Burmistrza. W dalszej kolejno ci przedstawia si
opinie Komisji i klubów.
8.Ka dy z wnioskodawców mo e wycofa projekt uchwa y, której by
inicjatorem do momentu jej g osowania na posiedzeniu Rady.

ROZDZIA 7
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
§ 53.
1. Radny ma prawo sk ada interpelacj w sprawach o zasadniczym znaczeniu.
2. Adresatem interpelacji jest Burmistrz.
3. Interpelacj sk ada si na pi mie Przewodnicz cemu.
4.Interpelacja powinna zawiera : przedstawienie stanu faktycznego b d cego jej
przedmiotem oraz wynikaj ce z niej pytania skierowane do Burmistrza.
Ponadto autor interpelacji mo e przedstawi w asne stanowisko co do
zagadnienia przedstawionego w interpelacji.
§ 54.
1. Burmistrz zobowi zany jest do udzielenia odpowiedzi na pi mie w ci gu 14
dni od dnia jej otrzymania.
2. Odpowied przekazuje si Radnemu sk adaj cemu interpelacj oraz
Przewodnicz cemu.
3. Prowadzony wykaz interpelacji powinien zawiera informacje o sposobie
i terminie ich za atwienia.
4. Przewodnicz cy w punkcie ,,interpelacje informuje Rad o zg oszonych
mi dzy sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach na interpelacje.
5. Radny ma prawo poinformowa Rad , e uznaje lub e nie uznaje otrzyman
odpowied za wyczerpuj c i mo e wnie o jej odczytanie. Interpelowany
zobowi zany jest do wyja nienia udzielonej odpowiedzi.
6. W przypadku stwierdzenia przez sk adaj cego interpelacj , e nie zadowala
go odpowied pisemna i dodatkowe wyja nienie ustne na sesji, Rada na jego
wniosek mo e da dodatkowego wyja nienia na pi mie od Burmistrza.
§ 55.
1. Zapytania sk ada si w sprawach mniej z o onych, gdy pytaj cemu chodzi
o uzyskanie informacji o faktach.
2. Zapytania sk ada si na pi mie Przewodnicz cemu na 2 dni przed
rozpocz ciem sesji.
3. Adresatem zapyta jest Burmistrz.
4. Do udzielenia odpowiedzi na zapytania Burmistrz mo e upowa ni obecnego
na sali pracownika lub inn osob .
W razie niemo no ci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji,
odpowiedzi udziela si na pi mie w ci gu 14 dni.
Prowadzony wykaz zapyta powinien zawiera informacje o sposobie
i terminie ich za atwienia.

ROZDZIA 8
G OSOWANIE
§ 56.
1. Przy podejmowaniu uchwa y w pierwszej kolejno ci g osuje si wnioski
o odrzucenie uchwa y w ca o ci, je eli taki wniosek zosta postawiony.
2. Nast pnie odbywa si g osowanie poprawek przyj tych przez Komisje,
ewentualnie Burmistrza lub podniesionych w trakcie sesji. W pierwszej
kolejno ci g osuje si poprawki, których przyj cie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. Ostatecznie g osuje si projekt w ca o ci ze zmianami wynikaj cymi
z przeg osowanych poprawek.
§ 57.
1. Zwyk a wi kszo g osów jest to taka liczba g osów ,,za , która przewy sza
co najmniej o jeden g os liczb g osów ,,przeciw .
2. Bezwzgl dna wi kszo g osów oznacza co najmniej jeden g os wi cej ,,za
od sumy pozosta ych wa nie oddanych g osów tj. ,,przeciw
i ,,wstrzymuj cych si .
§ 58.
1. W g osowaniu jawnym Radni g osuj przez podniesienie r ki lub mandatu.
2. Za g osy oddane uznaje si te, które oddano za ,,za , ,,przeciw
i ,,wstrzymuj ce si .
3. G osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz cy przy pomocy pracownika
Urz du lub Wiceprzewodnicz cych Rady.
§ 59.
1. W g osowaniu tajnym g osuje si za pomoc kart do g osowania.
2. Karta do g osowania powinna zawiera oznaczenie odpowiednio spisu osób,
czy spraw spo ród których ma nast pi wybór i by ostemplowana. Kart do
g osowania nie mo e by wi cej ni Radnych obecnych na sesji.
3. G osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Rad .
Komisja wybiera przewodnicz cego komisji. Przewodnicz cy komisji
skrutacyjnej przed g osowaniem wyja nia zasady i tryb g osowania tajnego.
4. Komisja skrutacyjna sporz dza protokó z g osowania, który wraz z kartami
do g osowania stanowi za cznik do protoko u sesji.
5. Przewodnicz cy komisji skrutacyjnej og asza wyniki g osowania
niezw ocznie po ich ustaleniu.

Dzia III
ORGAN WYKONAWCZY
§ 60.
Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
§ 61.
1. Projekty uchwa przedk adane Radzie przez Burmistrza powinny by
zaopiniowane przez radc prawnego.
2. Opinia radcy prawnego najpó niej jest sk adana do dnia przed o enia projektu
uchwa y Radzie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, opinia mo e
by z o ona pó niej.
3. Skarbnik informuje niezw ocznie Przewodnicz cego o kontrasygnacie
dokonanej na pisemne polecenie Burmistrza. Przewodnicz cy zleca zbadanie
sprawy w a ciwej Komisji, równocze nie wyznaczaj c jej termin na
rozpatrzenie sprawy. Ustalenia oraz wnioski Komisji Przewodnicz cy
przedstawia na sesji Rady.
DZIA IV
SAMORZ DOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE
ROZDZIA 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 62.
1. Samorz dowymi jednostkami pomocniczymi Gminy s so ectwa. Gmina
mo e utworzy tak e osiedla.
2. So ectwa tworzy, czy, dzieli oraz znosi Rada w drodze uchwa y.

§ 63.
1.

Rada uchwala statut so ectwa, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszka cami.
2. So ectwa nie tworz w asnych bud etów.
3. Organy so ectwa zarz dzaj mieniem komunalnym przekazanym przez
Gmin i korzystaj z niego, ponosz c odpowiedzialno za straty.

4. Zasady korzystania z mienia komunalnego oraz rozporz dzenia dochodami
z tego ród a okre la statut so ectwa.
§ 64.
1. Rada ustala szczegó ow procedur wyborów so tysa i cz onków rad
so eckich, okre laj c termin przeprowadzenia wyborów, nast pnie zarz dza
wybory do tych organów odr bn uchwa .
2. Kontrol nad dzia alno ci so ectw sprawuje Burmistrz. W imieniu
Burmistrza, skarbnik upowa niony jest do kontroli i nadzoru nad gospodark
finansow so ectw.
§ 65.
Za prowadzenie w a ciwej gospodarki finansowej so ectw odpowiedzialny jest
so tys.
ROZDZIA 2
ZASADY TWORZENIA,
CZENIA, PODZIA U ORAZ
ZNOSZENIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
§ 66.
1. Utworzenie, czenie, podzia oraz zniesienie jednostki pomocniczej mo e
nast pi z wa nych powodów, z inicjatywy w asnej Rady lub wniosków
mieszka ców.
2. Zmiany okre lone w ust. 1 powinny uwzgl dnia uk ad osadniczy,
przestrzenny oraz wi zi spo eczne, kulturalne, gospodarcze zwi zane
z danymi jednostkami pomocniczymi.
3. Pod wnioskiem o utworzenie jednostki pomocniczej powinno podpisa si co
najmniej 30 % mieszka ców, których obejmowa yby granice planowanej
jednostki.
4. Pod wnioskiem o po czenie jednostek pomocniczych powinno podpisa si
co najmniej po 50 % mieszka ców czonych jednostek.
5. Pod wnioskiem o podzia lub zniesienie jednostki powinno podpisa si co
najmniej 60 % mieszka ców jednostki, której tyczy si podzia lub
zniesienie.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 3-5, które uzyska y wymagan wi kszo
powinny by przes ane niezw ocznie Przewodnicz cemu oraz Burmistrzowi.
Wnioski te powinny zawiera : jakiej sprawy dotycz , inicjatorów wniosków,
imiona i nazwiska osób podpisuj cych si , miejsce zamieszkania
podpisuj cych si , podanie numeru dowodu osobistego lub innego dowodu

to samo ci podpisuj cego oraz w asnor czny podpis wnioskodawców.
Wnioski, o których mowa w ust. 6 przesy aj do Przewodnicz cego oraz
Burmistrza inicjatorzy zbierania wniosków.
7. Inicjatorów zbierania wniosków powinno by przynajmniej trzech i musz
by to mieszka cy jednostek, których dotyczy wniosek.
8. Wnioski o których mowa w ust. 3-5, Przewodnicz cy przedstawia do
publicznej konsultacji.
9. W konsultacji mog , uczestniczy mieszka cy jednostek, których dotycz
wnioski oraz instytucje i organizacje prowadz ce dzia alno na ich terenie.
10. Wnioski Rady oraz inicjatorów wniosków, Przewodnicz cy og asza na
tablicy og osze Urz du, na tablicach og osze jednostek pomocniczych,
których dotycz wnioski oraz w innych miejscach lub sposobie zwyczajowo
przyj ty. Zapis ten nie wyklucza og oszenia w lokalnej prasie.
11. Osoby i podmioty, o których mowa w ust. 9, sk adaj w ci gu 6 tygodni od
dnia og oszenia w sposób, o którym mowa wcze niej, wnioski i zastrze enia
co do z o onych wniosków Rady, w miejscu wskazanym przez
Przewodnicz cego. Ponadto rada so ecka mo e z o y opinie w powy szym
terminie. Opinie sk ada tak e w a ciwa Komisja Rady oraz Burmistrz na r ce
Przewodnicz cego.
12.W przypadku z o enia co najmniej 70 % pisemnych sprzeciwów co do
wniosku przez mieszka ców, których dotycz zmiany, Rada nie mo e podj
uchwa y o utworzeniu, po czeniu, podziale lub zniesieniu jednostki
pomocniczej, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej. Po up ywie terminu
konsultacji wniosek Rady zostaje przed o ony Radzie wraz z materia ami
zwi zanymi z konsultacj .
13. Konsultacje, o których mowa w ust. 9 s nadzorowane przez
Przewodnicz cego i w a ciw Komisj . Podmioty te wyznaczaj osoby, które
organizuj konsultacje.
DZIA V
PRACOWNICY SAMORZ DOWI
§ 67.
Czynno ci z zakresu stosunku pracy w imieniu pracodawcy, w stosunku do
Burmistrza, wykonuje Przewodnicz cy, o ile przepis szczególny nie stanowi
inaczej.
§ 68.
Przed podj ciem uchwa y o powo aniu sekretarza, skarbnika lub kierownika
urz du stanu cywilnego, osoby kandyduj ce na te stanowiska sk adaj pisemne
o wiadczenie o zgodzie na kandydowanie.

DZIA VI
UCHWALENIE I ZMIANA STATUTU
§ 69.
Statut uchwala Rada.
§ 70.
Zmiany Statutu dokonuje si uchwa Rady og oszon w trybie § 74 Statutu.
§ 71.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie maj zastosowanie przepisy ustawy
oraz inne przepisy ustawowe, w przypadku regulowania przez nie tematyki
Statutu Gminy oraz odpowiednio przepisy kodeksu post powania
administracyjnego.
§ 73.
Traci moc Uchwa a Nr XXVI/228/97 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia
20 marca 1997 r. w sprawie przyj cia i og oszenia jednolitego tekstu Statutu
Miasta i Gminy Trzebnica z pó niejszymi zmianami.

§ 74.
Statut wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od jego og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Dolno l skiego.
Za cznik nr l do Statutu Granice Gminy Miejskiej Trzebnica
Za cznik nr 2 do Statutu Wzór herbu Gminy Miejskiej Trzebnica .
Za cznik nr 3 do Statutu Zasady dost pu i korzystania z dokumentów
wynikaj cych z wykonywania zada publicznych przez organy Gminy
Miejskiej Trzebnica .

Za cznik Nr 1
do Statutu Gminy Trzebnica

STAWY KONIOWSKIE
KONIÓWKO

KONIOWO
UJE DZIEC MA Y
PRZEBOROWO

UJE DZIEC WIELKI

BRZEZIE
DOMANOWICE
BIEDASZKÓW MA Y

JANISZÓW

SKOROSZÓW

BIEDASZKÓW WIELKI

KOCZURKI

MAS OWIEC

KOMORÓWKO

KU NICZYSKO
KOL.
KANICE

KOMOROWO

BLIZOCIN
JA WINY

BRZYKÓW
SZCZYTKOWICE
BUKOWIEC
LIGOTA
KOBYLICE

MA USZYN

MAS ÓW
JASZYCE

KSI GINICE

MARCINOWO
NOWY DWÓR
RZEPOTOWICE

SULIS AWICE
WINNA GÓRA
(KOCIA GÓRA)

MALCZÓW
CIEMNA GÓRA
258,3

OBORNIKI

CEREKWICA

FARNA GÓRA
257

T RZEB NICA

DROSZÓW

L SKIE
B DKOWO

KAPLICZNE
WZGÓRZE
243

WI TNIKI
WIDOK
244

RASZÓW

W GRZYNÓW

TACZÓW
WIELKI

TACZÓW
MA Y

G UCHÓW GÓRNY

PIERSNO

BOLE CIN

SKARSZYN

Rezerwat Lasu
Bukowego

Za cznik Nr 2
do Statutu Gminy Trzebnica

Za cznik Nr 3
Do Statutu Gminy Trzebnica

Zasady dost pu i korzystania z dokumentów wynikaj cych z wykonywania
zada publicznych przez organy Gminy Miejskiej Trzebnica
§ 1.
U yte w za czniku sformu owanie dokument : oznacza dokument wynikaj cy
z wykonywania funkcji publicznych przez organy Gminy Miejskiej Trzebnica,
o którym mowa w art. 11 b ust. 2 i 3 ustawy.
§ 2.
l. Ka demu przys uguje prawo dost pu i korzystania z dokumentów.
2. Dost p i korzystanie z dokumentów jest indywidualne.
3. Uprawnionymi do dost pu s wszystkie osoby zainteresowane. Osoby te
nie musz wykaza interesu prawnego, b d faktycznego w dost pie lub
korzystaniu z dokumentów.
§ 3.
l. Dost p i korzystanie z dokumentów obejmuje w szczególno ci:
l) wgl d do dokumentów;
2) kopiowanie dokumentów.
§ 4.
1. Dost p i korzystanie z dokumentów w sprawach dotycz cych interesu strony
w post powaniu administracyjnym reguluj przepisy szczególne.
2. Organy Gminy udost pniaj i stwarzaj warunki do skorzystania
z dokumentów, z wy czeniem informacji niejawnych w rozumieniu ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95 z pó n. zm.) lub obj tych ochron na podstawie innych ustaw,
a w szczególno ci obj tych tajemnic skarbow , bankow , statystyczn ,
ochrony danych osobowych, informacji mog cych narusza prywatno osób
fizycznych lub tajemnic przedsi biorcy.

§ 5.

Dost p i korzystanie z dokumentów nast puje na zasadach okre lonych
w niniejszym za czniku do Statutu, o ile przepisy szczególne nie stanowi
inaczej.
§ 6.
Udost pnienie dokumentów nast puje w drodze pisemnego wniosku
zainteresowanego. We wniosku powinny by wskazane dokumenty, których
udost pnienia da wnioskodawca.
§ 7.
l. Dost p i korzystanie z dokumentów zwi zane jest w szczególno ci:
1) z planami i programami organów Gminy:
a) o dzia aniach spo ecznych, kulturalnych, ekologicznych;
b) o zamierzeniach uchwa odawczych;
c) o programach realizowanych przez organy Gminy, sposobie ich
realizacji, wykonaniu i efektach dzia a , o których mowa wy ej,
z wy czeniem materia ów roboczych do czasu, gdy stan si
dokumentem,
2) informacjami o organach Gminy, a w szczególno ci:
a) o strukturze i ich organizacji;
b) o osobach wchodz cych w sk ad organów;
c) o zadaniach i kompetencjach oraz wewn trznym podziale
obowi zków s u bowym osób zatrudnionych w administracji
gminnej,
3) informacjami o procedurach publicznych, a w szczególno ci:
a) o procedurach funkcjonowania organów Gminy;
b) o uprawnieniach regulacyjnych i decyzyjnych organów Gminy;
c) o sposobie i trybie podejmowania decyzji, wydawania
orzecze lub innych rozstrzygni aktów wewn trznych;
d) o procesie legislacji;
e) o sposobie przyjmowania i za atwiania wszelkich wyst pie o ich
rozpoznawaniu i za atwianiu;
f) o stanie za atwiania spraw, kolejno ci za atwiania lub
rozstrzygania i rozstrzygni ciach;
g) o prowadzonych rejestrach i ewidencji oraz zakresie i miejscach
archiwizowania dokumentów,
4) informacjami o rodkach publicznych.
§ 8.

Ograniczenie dost pu i korzystania z dokumentów z przyczyn lokalowych lub
technicznych nie mo e prowadzi do selektywnego zapewniania dost pu
osobom wybranym wed ug swobodnego uznania administracyjnego.
§ 9.
Organy Gminy mog udost pni dokumenty w postaci biuletynów odpowiednio:
Rady, czy Komisji. Biuletyny Rady i Komisji s wyk adane do u ytku
publicznego w siedzibie Biura Rady.
§ 10.
W przypadku rejestracji obrad organów Gminy poprzez zapisy video
lub w podobny sposób, przepisy powy sze stosuje si odpowiednio.
§ 11.
1. Organy udost pniaj ce dokumenty powinny prowadzi rejestry spraw
zwi zanych z udost pnieniem dokumentów.
2. Rejestr powinien zawiera , w szczególno ci, dane okre laj ce:
1) od kogo pochodz dokumenty;
2) kto je udost pnia;
3) kiedy to nast puje;
4) na czyj wniosek dokument udost pniono;
5) wskazanie, jak decyzj podj to co do udost pnienia.
§ 12.
Osoby kieruj ce organami Gminy lub osoby przez nie pisemnie upowa nione
udost pniaj dokumenty i podejmuj decyzje o odmowie udost pnienia
i korzystania z dokumentów.

