
Statut gminy Pawtowice 

Postanowienia og61ne 

1. Gmina nosi name Pawtowice. 
2. IlekroC w tre5ci nlniejszego statutu mowa jest o gminie nalety pnez to rozumiet grnine 

Pawlowice. 

Zasady funkcjonowania gminy okreSla ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samonqdzie gminnym ( tekst 
jednolity D2.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. z p6in. zmianami). 

Nas$pujqce terminy utyte w dalsrej czqSci statutu oznaczajq 
statut - niniejszy statut 
ustawa - ustawq z dnia 8 marca I 990r. o samorzqdzie grninnyrn 
rada - Radq Gminy Pawlowice 
wbjt - Wbjta Gminy Pawtowice 
unqd - Urzqd Gminy Pawtowice 
organy gminy - Radg Gminy Pawlowice i Wbjta Gminy Pawtowice 

Grnina i jej ustr6j 

1. Mieszkahcy gminy Pawtowice tworza wspdlnotq samonqdowq. 
2 .  Mieszkahcy gminy Pawlowice podejrnujq rozstrzygniec~a popnez wybory, w referendum lub za 

poSrednictwern organ6w gminy. 
3. Gmina posiada osobowoSC prawn% 
4. SarnodzielnoSC gminy podlega ochronie sqdowej. 

1. Obszar gminy Pawlowice wynosi 7.578 ha. 
2. Mapa gminy wraz z opisem granic stanowi zalqcznik nr 1 - jako integralna czqS6 statutu, 

1. Jednostki pornocnicze gminy stanowiq solectwa: Golasowice, Jarzqbkowice, Knytowice, 
Pawrowice, Rielgrzymowice, Pnibwek, Warszowice oraz osiedle Pawlowice. 

2. Tworzenia, Iqczenia , podzialu oraz znoszenia jednostek pomocniczych dokonuje rada 
w drodze uchwaly po przeprowadzeniu konsuttacji z mieszkaricam~ !ub z ich rn~cjatywy. 
SzCzegbtowe zasady akreSlone zastaly w dalstej a&c i  statutu. 

3. Organrzacje i za kres dzialania jed nostki pomocniczej okreSla rada odrqbnyrn statutem, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaficami. 



7 .  Herbem gmjny jest zlota korona trdjjpa!kowa w Mqkitnyrn polu, p ~ d  niq zhta ostroga. 
W dolnej czeSci dwie gwiazdy szehcioramienne zlote. 

2. Pieczecip gminy jest pieczeC okrqgla w otoku z napisem .Gmina Pawlowice" i herbem gminy 
poSrodku. 

3. Dopuszcza sie stosowanie pieczeci jak w ust. 2 lecz z godlem palistwa poSrodku. 
4. Wzbr herbu i flagi, pieczqci stanowiq zalqcznik nr 2 i 3 - jako integralna czqSC statutu. 
5. Herb gminy oraz wzdr pieczeci podlegajq prawnel ochronie, 
6. PieczqC utywana moZe by6 przez przewodniczqcego rady i wbjta na dokumentach 

o charakterze szczegdlnym, bqd2 reprezentacyjnyrn. 
7. Herb podlega stalej ekspozycji na zewnqtrz budynku urzedu, w sali obrad rady oraz 

w gabinecie przewodniczqcego rady i wbjta, a takte w innych pomieszczeniach w csasie 
uroczystoSci pahstwowych I lokalnych. 

8. Utywanie insygnibw grniny do celdw kornercyjnych jest niedozwolone. 

Zakres dzialania i zadania gminy okreSlajq ustawa i inne akty prawne powszechnie obowigujqce. 

Organy gminy i radni obowiqzani sq utrzymywat stale kontakty re spokcznosciq lokalnq 
i informowat jq a istotnych dla tej spdecznoSci sprawach. 

Wladze gminy 

1. Mieszkaficy gminy podejmujq rozstnygniqcia w glosowaniu powszechnym w drodze wybordw 
i referendum lub za poSrednictwern organdw grniny. 

2. Organami gmmy sq rada gminy i w6jt grnlny. DzEafalnoSC tych organdw jest jawna, chyba t e  
ograniczenre jawnoSci wynlka z ustaw. 

3. Rada gminy w zakresie swego ~rnocowania okteSlonego ustawq bqdz statutem podejmuje 
uchwaty zwykjq wigkszaScia, glosbw w obecnohi co najrnniej pdowy skladu w glosowaniu 
jawnym, chyba te ustawa stanowl inacre). 

4. 0 posiedzeniach rady gminy I komisji rady , ich terrninach i tematyce mieszkancy sq 
powiadamiani popnez wywieszenie informacji na tablicy ogbszefi w Urzqdzie Gminy. 

5. Zasady dostepu do dokumentbw i konystania z nich w zakresie zadalS publicznych , w tym 
protokoldw posiedzeh organbw gminy i komisji rady grniny - z zachowaniem przepisbw 
o ograniczeniu jawnoSci okreSla zalqczn~k nr 4 stanowiqcy integralnqcreSt niniejszego statutu. 

Dzlal l - Referendum 

1. W sprawach sarnoopodatkowania mieszkancbw na cele publiczne oraz odwolan~a rady gminy 
przed uplywem kadencji rozstnyga sie w drocfze referendum. 

2. Referendum mote by6 pneprowadzone w katdej watnej sprawie dla gminy. 

Zasady podejmowan ra rozstrzygniqk w drodze referendum okreSla ustawa o referendum lo katn yrn 
I lnne przepisy. 
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Dzlal I I  - Organy gminy 

Rada Gminy 

1, Organem stanowiqcym i konttolnym w gminie jest rada grniny w licxbie okreSlonej 
w art. 17 ustawy. 

2. Kadencja rady trwa 4 lata licsqc ood dnia wyboru. 

Regulamin 
Rady Gminy Pawlowice 

Postanowienia ogblne 

1. Rada Gminy dziala na sesjach a ponadto p n y  pomocy swoich Komisji, 
2. Komisje Rady dziatajq pod kontrolq Rady Gminy , przedkladajq jej plan pracy oraz sprawozdania 

ze swej dzialalnoSci. 
3. Qbsluge Rady Gminy sprawuje biuro Rady Gminy. Biuro Rady Gminy pozostaje w struktune 

organizacyjnej Urzqdu Grniny, lecz podlega Przewodniczqcemu Rady. 

Sesje Rady Gminy 

1. Proponowany porzqdek obrad i termin posiedzenia ustala Przewodniczqcy , ktbry powiadamia 
radnych o sesji w terminie 7 - dniowym paed jej rozpoczqciem. 

2. Rada Gminy rozstrzyga w drodze uchwal i rozpatruje wszystkie sprawy naletqce do jej wylqcznej 
kompetencjr , okre$lone w ustawie o samonqdzie grninnym oraz innych ustawach. 

3. Rada grniny mote podejmowaC w Qbie  pnewidzianym dla uchwat rezolucje, deklaracje, apele 
i ~Swiadcrenia. 

4. lnicjatywa uchwalodawcza pnyduguje Wbjtowi i Kornisjom. 
5. Projekty uchwal mogq byC wnoszone rbwniet przez radnych, w liczbie co najmniej 7 radnych 

podpisujqcych projekt - na rece Przewodniczqcego Rady, ktbry kieruje je do wlaSciwej Komisji 
Rady. 

6. Do projektu uchwaly winno by6 zalqczone uzasadnienie projektu, ktbre ma zawierat potrzebg 
i cel uchwaly oraz ewentualnp opinie z przeprowadzonej konsultacji spdecmej tego projektu. 

7. Sesje Rady Gminy otwiera, prowadzi j zamyka Przewodniczqcy Rady Gminy a w przypadku jego 
nieobecnoSci - W~ceprsewodnicrqcy Rady Gminy. 

8. Na wniosek Wdjta Przewodniczqcy Rady Gminy jest obowigany wprowadzik do ponqdku obrad 
najblitszej sesji Rady Gminy projekt uchwaly, jeteli wplynq! on do Rady Gminy ce nafmniej 7 dni 
przed dniem rozpoczecia sesji Rady. 

9. Rada Gminy mote wprowadzit zmiany w porzqdku beswzglednq wiekszobciq gbsbw 
ustawowego skladu Rady. 

10. Wn~oski nie pnyjete do porzqdku obrad mogq by6 przedstawione i rorpatnone w punkcie .wolne 
glosy i wnioski" lub wprowadzone do porzqdku nastqpnej sesji. 

11. Sesje Rady Gminy sqjawne. Ograniczenie jawnoSci mote wynikaC tylko z ustaw. 
12. Przewodniczqcy obrad udziela glosu wedlug kolejnoSci zgloszeh, ktbrych liste prowadzi 

Wiceprzewodniuqcy Rady lub wyznaczona osoba. 
13. Przewodniczqcy obrad cruwa nad przestrzeganiem ponqdku obrad i regulaminu, celem 

zachowania powagi obrad. 
14. Przewodniczqcy obrad mo2e zwrbciC uwage radnemu, ktbry w swoim wystqpieniu odbiega od 

ternatu i przedmiotu obrad. 
15. Po dwukrotnym swrbceniu uwagi Pnewodniczqcy obrad ma prawo odebrat glos radnemu. 
16 Przewodniczqcy obrad ma prawo przywolaC radnego ,,do porzqdku" , jeSli zak46ca porzqdek 

obrad lub zachowuje siq na sali obrad nagannie, wlqcznie z wpisaniem tego zdanenia do 
protokolu. Za dalsze i uporcrywe zaklbcanie porzqdku obrad I po spelnieniu wlw procedury 
Przewod niczqcy obrad ma prawo wykluczyC radnego z obrad. 



I f .  Przewodniczqcy obrad udziela gtosu poza porzqdkiem jedynie dta zgtoszenia wniosku 
forrnalnego lub sprostowania w trybie formalnym lub odpowiedzi na replike. 

t 8. Do wnioskbw forrnalnych , ktbre rnuszq by6 gtosowane zalicza s q :  
- prrerwanle lub odroczenie posiedzenia, 
- zamkniecie listy rnbwcbw, 
- samkniecie dyskusji lub jej odroczenie, 
- gtosowanie bez dyskusji, 
- zrniana poqdku  obrad lub sposobu prowadzenia dyskusji, 
- zmiana w sposobie prowadzenia glosowanra, 
- ograniczenie czasu wystqpierl, 
- odestanie do kornisji. 
19. Przewodniczqcy obrad mote zabbraC glos w katdej chwili bez ograniczen czasowych. 
20. Od decyzji Przewodniczqcego obmd , ktbre sq zgodne z procedurq i regulaminem obrad nie sluty 

odwolanie. 
21. Czas wystqpienia radnego w sprawach zasadniczych mo2e bye ograniczony do 5 minut. 
22. W debacie nad danq sprawq radny mote sabrae glos tylko 2 razy w tej samej sprawie 
23. Wystqpienia poza porzqdkiem obrad nie mogq twaC dlutej niZ 2 rninuty. 
24. Radni rozstrzygajq wniosek formalny po wysluchaniu glosu wnioskodawcy i jednego glosu przeciw 

wnioskowi zwyklq wiekszobciq glosbw. W tazie rbwnej iioSci glosbw .zan i .pneciw" glosowanie 
ponawia siq do uzyskania wi?kszoici. 

25. lnne wnioski do dyskusji dopuszcza si? po wysluchaniu wniosku ptzeciwnego. 
26. Odpowiedzi na replike ogranicza sig do jednego wystqpienia. 
27. W razie gdy wyniki glosowania budzq uzasadnione wqtpliwo5ci Rada Gminy mote dokonat 

reasumpcji glosowania na wniosek poparty przez co najmniej 5 radnych. 
28. Radnl majq prawo zglaszat OW okresie miqdzy sesjami pisemne interpelacje - do 

Pnewodniczqcego Rad y , ktbry przyjmuje je, jeSli neczywrScie sprawa wymaga faktycrnego 
poruszania na sesji Rady Grniny. 

29. TreSC interpelacjn Prrewodniczqcy obrad przedstawia w punkcie ,,lnterpelacje" , za9 odpowiedi 
zoslaje udzielona w mrare motliwoSci na danej sesji Rady - ustnie otaz pisernnie w terrninie 
38 dni od dn~a zlotenia - sktadajqcemu interpelacjq oraz prsedstawiona na nastqpnej sesji 
Rady. 

30. Interpelacje nalety skladak w sprawach o zasadniczym znaczeniu i wadze. 
31. W r a m  nie otrzyrnania odpowiedzi pisemnej w terrninie lub w razie uznania otrzymanej 

odpowiedzi sa niezadowalajqcq - interpelant mote wnosie o umieszczenie tematu interpelacji 
w ponqdku nastepnej sesji. 

32, f przebiegu sesji Rady Gminy sporzqdza siq prolokcY , ktbry obejrnuje zapis z przebiegu obrad 
wraz z podjetyrni uchwalarni, przedlotonymi sprawozdaniarni i wnioskami. 

33. Do protokolu dolqcza sig list* obecnoSci, listq zaproszonych goSci, teksly przyjetych uchwal, 
~Swiadczenia i inne dokumenty. 

34. Protokbl r katdej sesji wyktada siq do publicznego wglqdu w biurre Rady Gminy. 
35. Katdy radny biorqcy udzial w dyskusji na sesji Rady Gminy mote zglosit zastrzetenje lub 

poprawke do sporzqdzonego protokolu na piSrnje, nie pbiniej jednak nis do chwil! rozpoczecia 
nastqpnego posiedrenia Rady Gminy, na Irtbrym pmtokbl ma bye przyjety. 
0 przyjqciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Rada zwyklqwi~kszoSciqglosdw bez dyskusji. 

36, Protokbl, do ktbrego nie wniesiono zastnetet? lub poprawek uwata siq za pnyjqty. Potwierdza to 
pod pisem sporzqdzajqcy protokbl i prawadzqcy obrady . 

Uchwaly Rady Gminy 

1. Sprawy rozpalrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmujqc uchwaly, ktbre sq 
odvbnyrni dokumentami, z wyjqtkiem uchwal w protokole sesji. 

2. Uchwaly sq podejrnowane zwyklq wiqkszoSciq g lodw w glosowaniu jawnym, 
w obecnoSci co najmniej pdowy ustawowego skladu Rady chyba, 2e przepisy ustawy 
o sarnoaqdzie gminnym pnewidujq inny tryb. 

3. Uchwaly podpisuje Pnewodniczqcy obrad. 
4. Uchwaly nvmeruje sie uwzgledniajqc nurner sesji, kolejny numer uchwaly, rok podjqcia . 
5. Oryginaly uchwat ewidencjonowane sq w rejestne uchwal i przechowywane wraz z ptotokolem 

w biurze Rady Gminy. 
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Tryb ghsowania 

7 .  W glosowaniu mogp uczestniczyt wyjqcznie radni. 
2. Glosowanie jawne odbywa sie pner podniesienie rqki. 
3. Glosowanie przeprowadza Pnewodniczqcy obrad nakazujqc odnotowywanie wynikdw 

w protokole. 
4. Wyniki glosowania jawnego oglasza Przewodniczqcy obrad, 
5. Glosowanie tajne przeprowadza sig w pnypadkach okreSlonych ustawq o samorzqdtie gminnym. 
6. W gksowaniu tajnym radni glosujq za pomocq kart ostemplowanych pieczwiq Rady Gminy. 

w iloSci odpowiadajqcej liczbie radnych obecnych na sesji. Rada katdorazowo ustala sposbb 
ghsowania , a samo glosowanie pneprowadza Zrzyoso bowa komisja skrutacyjna wybrana 
spoSrbd radnych w glosowanlu jawn ym. 

7. Po pneliczeniu oddanych gjos6w kamisja skrutacyjna sporzqdza protokbl i odcsytuje wynihi 
glosowania. 

8. Protokbl z glosowania stanowi zafqcznik do protokdu obrad sesji. 
9. Pnewdniczqcy obrad, pned poddaniem wniosku pod glosawanie oglasza radnym treSC 

wniosku w sposbb zapewniajqcy jasnq redakcjcje wniosku, tak aby nie budzil on wqtpliwoSci co do 
intencji wnioskodawcy. 

10. W pierwszej kolejnoki Pmwodnicsqcy obrad poddaje pod glosowanie wniosek najdalej idqcy , 
ktbry mote wykluczyt potrzebe glosowania nad pozostalymi wnioskami. 

1 1. W pnypadku glosowania w sprawie wyboru osbb Przewodniczqcy obrad pned zamknieciern 
listy kandydatdw pyta kaZdego z nich czy zgadza sig kandydowak. Nastepnie Przewodniczqcy 
obrad zamyka list? i sanqdza wybory. 

Rada gminy wybiera ze swego grona pnewodniczqcego rady i 1 wicepnewodniczqcego sgodnie 
z ustawq o samonqdzie gminnym oraz reg ulaminem pnyjqtyrn odrqbnq uchwalq rady 

1. Rada obraduje na sesjach zwolywanych przez pnewodniczqcego rady w miare potrzeby - nie 
nadziej nit 1 raz na kwartal. Do zawiadomienia o swolanicl sesji dolqcza siq porzqdek obrad wraz 
z projektami uchwat 

2. Tryb molywarria sesji now0 wybranej rady po ogtoszeniu rbiorcsych wynikbw wybotbw okreSla 
ustawa o samonqdzie gminnym. 

3. Przewodnczacy zobowiqzany jest zwolaC sesje rady na wniosek: 
1, w6jta gminy 
2. co najrnniej % ustawowego skladu rady, 
w CIWY 7 dni od dnia zlotenia wniosku. 

1. Rada gminy powduje ze swojego grona nastqpujqce komisje stale: 
a1 Komisjq Rewizyjnq w skladzie od 3 do 5 radnych, 
bl Komisje Gospodarki i Mienia Korntlnalnego w skladzie nie rnniejszym nit 5 radnych, 
cl Komisjq DziaIalnoSci Spolecznej w skladzie nie mniejszym nit 5 radn ych, 

2. Wyboru czlonkow do poszczegdlnych komisj~ dokonuje rada w drodze uchwaly. 
3. Radny mote wchodziC w sklad tylko jednej komisji - z wyjqtkiem Komisji Rewizyjnej. 
4. Czlonkowie komisji wybierajq spoSrM siebie pnewodniczqcego komisji oraz jego zastqpcq 

i zgtaszajq ten fakt radrie gminy. 
5. W posiedzeniach komisji mogq uczestniczyC radni nie bqdqcy jej czlonkami. Mogq oni zabierak 

glos w dyskusji i sktadat wnroski bez prawa udziatu w glosowaniu. 

Komfsje podlegajq radzie gminy, przedkladajq jej plan pracy oraz sprawozdania 
z dzialalnoSci, 



1 Do zadarl Komisji Rewizyjnej nalety: 
1 .  kontrola dzialalnoSci wbjta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych; 
2, kontrola wykonania uchwal sady; 
3, opiniowanie wykonania budzetu gminy; 
4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udrielenie absolutorium wdjtowi, po zaopiniowaniu przez 

regionalnq izbe obrachun kowq, 
5. wy konyanie kontroli zleconych przez radq lub przewodniczqcego rady. 

2. Zasady oraz tryb dzialania Komisji Rewizyjnej okreSla regulamin stanewiqcy zalqcznik nr 5 - 
jako ~ntegralna czqS6 statutu. 

Zasady i tryb dzialania Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego orat Komisji DziatalnoSci 
Spolecznej okreSlajq regulaminy przyjqte odrqbnymi uchwdami rady. 

1. Rada mo2e powolaC ze swego grona domtne komisje dla okreSlonego zadania. 
2. W uchwale powolujqcej takq komisj? rada okreSla cel i rakres sadarl powolanej komisji. 

Radny jest obowiqzany brat udziat w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych inslytucjach 
samonqdowych , do ktbrych sostal wybrany lub desygnowany. 
Radny przyjmuje sgtaszane pnez spotecznoSC lokalnq postulaty i przedstawia je organom gminy do 
rozpatrzenia. 

1 Radny konysta z ochsony prawnej przewidrianej dla funkcjonariusry publicznych. 
2. Rozwiqzanie z radnym stosunku pracy wyrnaga zgody rady gminy. Rada odmowi zgody na 

rozwiqzanie stosunku pracy z radnym, jeteli podstawq rozwiqzania tego stosunku sq zdanenia 
zwiqzane z wykonywaniem przez radnego mandatu. 

Radnemu przystugujq diety w wysokaSci ustalonej uchwalq rady oraz zwrot poniesionych kosztbw 
podrbky shtbowych. 

Radny nie mote brat udziatu w glosowaniu w radzie ani w komisji, jeteli dotyczy ono jego interesu 
prawnega. 

WygaSniecie mandatu radnego nastepuje wskutek: 
1. odmowy zb2enia 91ubowania, ktbrq Zraktuje si? jako zrzeczenie sie mandatu 
2. pisemnego zrzeczenia sig mandatu 
3. naruszenla ustawowego zakazu hczenia mandatu radnego z wykonywaniem okreSlonych 

w odr~bnych przepisach lunkcjr lub dziaEalnoSci 
4 utraty prawa wyb~eralnoSci lub braku tego prawa w dniu wyborbw 
5, prawomocnega skazujqcego wyroku sqdu, orzeczonego za prrestqpstwo urny5lne 
6 Sm~erci. 



1. W pracach rady mogq brae udzial przewodniczqcy organu wykonawczego jednostek 
pornocniczych bez prawa glosowania. 

2. Przewodniczqcy rady jest zobowiqzany katdorazowo do zawiadamiania, na takich samych 
zasadach jak radnych przewodniczqcego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji 
rady. 

Obslugq rady gminy zapewnia wydzielone w Referacie Organizatorskim - biuro rady gminy 

Wbjt Grniny 

Organem wykonawczym grniny jest wdjt, wybieran y zgodnie z ustawq o bezpoSrednim wybone wbjta, 
burmistrza i prezydenta miasta ( DZ.U.nr 11 3, poz. 984 z 2002~. z p6in. zmianami). 

WbjZ w dmdze zarzqdzenia powoluje oraz odwoluje swojego zastepce. 

I. CzynnoSci w sprawach z zaksesu prawa pracy dla wbjta dokonuje rada gminy, tub 
w sakresie ustalonym pnez rade gminy w d q b n e j  uchwale - przewodniczqcy rady, 
z zastrzeteniem, ie uchwala ta nie mote obejmowat prawa do ustalanfa pnez przewodniczqcego 
rady wynagrodzenia dla wbjta. 

2. Wbjt kieruje bierqcymi sprawami grniny oraz reprezentuje jq na zewnqtrz. 
3. Wbjt wykonuje zadania przy pomocy unqdu gminy. 
4. Wbjt jest kierownlkiem urzqdu oraz jest zwierzchnikiem slutbowym w stosunku do pracownikdw 

urz@u gminy. 

Skarbnik gminy, ktbry jest glbwnyrn ksiqgowym budtetu oraz sekretan gminy, powolywany jest prrez 
radq gminy na wniosek Mjta. 

1. Kierownikbw gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia wbjt gminy. Wdjt wykonuje 
uprawnienia zwierzchnika slutbowego w stosunku do kierown~kbw gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

2. Z pracownikarni urzqdu gminy wbjt nawiqzuje stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy. 

I. Rada powoluje ze swego grona komisje do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikbw 
mianowanych. 

2. Oceny takiej dokonuje sig raz na 2 lata. 
3. Ssczegblowy zakres dzialania okreSla regulamin pnyjqty odrgbnq uchwah rady. 

1. Rada gminy p o h j e  komisjq do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dla pracownikbw 
samonqdowych i i 11 instancji. 



2. Szczegdlowe zasady powolywania skladu komisji dyscy plinarnych i tryb postepowania przed 
komisjami , zasady wydawania i wykonywania ich orzeczeh oraz zasady wnawian~a 
postepowania przed komisjami dyscyplinamymi okreSla rozponqdzenie Rady Ministrbw. 

Rozdzial IV 

Akty prawa miejscowego 

Organy gminy na podstawie upowatnierl ustawowych wydajq pczepisy obowiqzujqce ria obszarze 
gminy mane dalej aktami prawa miejscowego. 
Organy gminy mogq wydawat akty prawa m~ejscowego w zakresie: 
1. wewnqtnnego ustroju gminy oraz jednostek pomocnictych, 
2. organizacji urzedu i instytucji gminnych, 
3. zasad zarzqdzania mieniem gminy, 
4. zasad i trybu konystania z gminnych obiektbw i urzqdzeh utytecsnoSci publicznej. 

1. Rada gminy mote w zakresie nie uregulowanym w odrqbnych ustawach lub innych przepisach 
powssechnie obowiqzujqcych wydawaC przepisy ponqd kowe, je2elE jest to niezbedne dla 
ochrony tyc~a lub zdrowia obywateli orar tapewnienia porrqdku, spokoju i bezpieczefistwa 
publ;icrnego. W pnypadku nie cierpiqcym zwtoki przepisy ponqdkowe mote wydat: w6jt 
w formie zanqdzenia . 

2. Pnepisy, o ktbrych mowa w ust. 1 mogq przewidywat za ich naruszenie kare gnywny 
wymierzonej w trybie i na zasadach ohreSlon ych w prawje a wyksocseniach. 

3. Wdjt pnesyla pnepisy porzqdkowe do wiadomoSci wdjtom sqsiednich gmin i staroScie powiatu, 
nastepnego dnia po ichustaanowieniu. 

1. Akty prawa miejscowego rada gminy ustanawia w formie uchwaly. 
2. Zasady i tryb oglasrania aktdw prawa miejscowego okreSla ustawa o oglassaniu aktbw 

normatywnych I niektbrych innych aktbw prawnych z dnia 20.07.2001r. ( D2.U. nr 62, poz, 718 
z pdtn, zmianami). 

3. Przepisy, o kt6rych mowa w pkt. 1 ogiasza siq ponadto w sposbb miejscowo pnyjety poprrez 
rozpla katowan~e na ta blicach ogloszeh oraz gminnej prasie. 

4. Sekretarz gminy prowadzi zbibr aktbw prawa rniejsowvego dostqpny do powszechnego wglqdu. 

Rozdzial V 

Jednostki pomocnicze 

I. W ramach gminy mogq by6 twonone jednostki pamocnicze w postaci solectw i osiedli. 
2. Z inicjatywq utworzenia, tqczenia podzialu lub znosrenia solectwa wystqpie moZe kornisja rady, 

bqd? grupa mieszkaircbw w liczbie nie mniejstej nit 500 osbb. 

I. Jednostkq pornocniczq hvony sie w zasadzie w zorganizowanych w odrqbnq ca4oSt zespdach 
m~eszkaniowych, zarnieszkalych pnes nie mniej nlz 500 osdb, kt6re Iqczq tradycyjne wiezy 
rodzinne, sqsiedzkie, kulturowe i spoleczne. 



2, Jednostkq pomocniczq w zespolach, w ktbrych istnieje pnewaga zabudowy wielorodzinnej jest 
osiedle, w pozostalych sokctwo. 

1 . Konsultacje w sprawie twonrenia, lqczenia, podziatu oraz znoszenia jednostek pomocniczych 
przeprowadza rada gminy. 

2. Konsultacje na obszarach wiejskich przeprowadra siq za pomocq ze branfa wiejskiego zespdu, 
ktbrego dotyczq lub referendum. 

3. Konsultacje na osiedlu pneprowadza sip ra pomocq ogblnego zebrania rnieszkahcbw osiedla, 
ktbrego dotyczq lub referendum. 

4. 0 terminie konsultacji rada gminy zawiadamia wdjta, ktbry wykonuje datze czynnoSci zwiqzane 
z ogtoszeniem i przeprowadseniem konsultacji. 

5. Konsultacje uwata sie za przeprowadzonq bez wzgledu na liczbq uczestniczqcych 
w zebraniu mieszkaficOw, jeteli o terminie mieszkancy powiadomreni rostali na 7 dni przed 
terminern zebrania. 

6. Stanowisko zebran~a wyratone w czasie glosowania ma moc opinii. 
7. Rada gminy na wniosek wdjta gminy mote zdecydowaC, ze konsultacje bedq mi& form? 

referendum. W takirn prrypadku majq zastosowanie wlaSciwe pnepisy dotyczqce 
przeprowadtania referendum. Stanowisko mieszkahc6w wyratone w referendum ma rnoc opinin. 

Slatul jednostki pomocniczej ekreSla w szczeg6lnoSci: 
1. name i obszar jednostki pomocniczej 
2, zasady i tryb wyborbw organdw jednostki pomocniczej 
3. organizacje i zadania organdw jednostki pomocniczej 
4, za kres zadafi przekazywany ch jednostce przez grninq oraz sposbb ich realizacji 
5, zakres 1 formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad dziatalnoSciq organbw jednostki 

pomocniczej. 

Dzlak I1 - Z anqd mieniem i zakres sarnodrielnoSci 
drialania jednostek pomocniczyc h 

Wdjt obowiqzany jest zapewniC jednostkom pomocniczym lokale niezbedne do pneprowadzania 
posiedzefi oraz wyposatyt je w niezbqdny sprzqt i wyposazenie. Organy wykonawcze jednostek 
pomocniczych odpowiedztalne sq za pnekazane mienie gminy. 

Jsdnostki pomocnicze gminy majq prawo zanqdzaC i konystat z powierzonego im mienia grninnego 
w zakresie ustalonyrn przez radq gminy. 

Dzlat Ill - Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych 

Organy jednostek pomocniczych na zasadach okreSlonych przez rade orpracwujq roczny plan 
finansowo - rteczowy. 
Organy te mogq prowadzic gospodarkg finansovqw ramach budtetu gminy. 

Statu t jednostki pomocniczej okreSla zasady prowadrenia wlasnej gospodarki finansowo - rzecsowej 
mane dalej planem neczowo - finansowym. Plan ten winien byC obfigatoryjnie rrbwnowatony. 
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Rozdzial VI 

Jednostki organizacyjne gminy 

1. Dla realiracji zadafi gmina mote twonyC jednastki organizacyjne. 
2. Tworsenie, reorgamzacja i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposatanie ich 

w majqtek naleey do wylqcznej wlaScboSci rady, kt6ra podejmuje stosowne uchwaly 
w granicach obowlqzujqcego prawa. 

Wykas gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi wdjt. 

Rozdziak VII 

Mienie komunalne i gospodarka finansowa grniny. 

Mieniem grniny jest wIasnoS6 i inne prawa majqtkowe naletqce do gminy, jej miqzkbw oraz rnienie 
innych grninnych osbb prawnych istniejqcych w gminie, w tyrn przedsi~biorshv. 

Gmina nabywa mienie : 
1, na podstawie ustawy - pnepisy wprowadzajqce ustaw? o samonqdzie terytorialnyrn 

i ustawq o pracownikach samorzqdowych; 
2, wraz re zmianq obszaru gminy; 
3. w wyniku przekazania przez adrninistracjq rzqdowq na zasadach okreSlonych 

w rosponqdzeniu Rady Ministrdw; 
4. w wyniku wtasnej dziatalnoSci gospodarczej; 
5, przez inne czynnoSci prawne; 
6. w ~nnych pnypadkach okreSlonych odrebnyrni przepisami. 

1. OSwiadcrenie woli w imieniu gminy w zakresie zarzqdu rnieniem sktada jednoosobowo wdjt alba 
dz~alajqcy na podstawie jego upowatnienia rastepca w6jta samodfielnie albo wrar z innq 
upowaznionq p m z  wbjta osobq. 

2. Je2el1 czynno$k prawna mote spowodowaC powstanie zobowiqzah pianietnych do jej 
skutecznoSci potnebna jest kontrasygnata skarbnika gminy ( glbwnego ksiegowego budtetu) lub 
osoby przez niego upowatnionej. 

3. Skarbnik gminy ( glwny ksiggowy budtetu), ktdry odmdwit kontrasygnaty dokona jej jednak na 
pisemne polecenie zwierzchnika. powiadarniajqc Q tym mad? gminy oraz reglonalnq izbe 
obrachunkowq, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadajqcy osobo\rvoSci prawnej dziatajq 
jednoosobowo na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez wbjta. 

Gmina nie ponosi odpowiedzialnoSci za zobowiqzania Ennych gminnych osbb prawnych, 
a te nie ponossq odpowiedzfalno9ci za zobowiqzania gminy. 



I Gmina samodzielnia prowadzi gospodarkg finansowq na podstawie budtetu gminy. 
2. Zasady finansowania jednostek pomcrcniczych okreSlone sq w statutach tych lednostek. 
3. Budtet jest uchwiany na rok kalendatzowy i stanowi podstawe gospodarki finansowej gminy 
4. Zmiany w budtecie w ciqgu roku dokonuje rada. 
5. Wbjt gminy na podstawie upowaknienia rady gminy mote dokonak rmian w budtecie w zakresie 

okre6lonyrn przez p ~ e p i s y  prawa. 

1, Projekt budtetu przygotowuje w6jt i przedkjada go wraz z informacjq o stanie rnienia gminnego 
i objahieniami radzie najpdf niej do dnla 15 listopada roku popnedzajqcego rok budtetowy. Bez 
zgody wbjta gminy rada grniny nie mote wprowadrit w projekcie budtetu smian powodujqcych 
zwiekszenie wydatkw nie znajdujqcych pokiycia w planowanych dochodach lub miqkszenia 
planowanych dochodbw bez jednoczesnego ustanowienia 2rddel tych dochodbw. 

2. Budtet jest uchwalany do dnia 31 grudnia roku poprzedzajqcego rok budtetowy. 
3. Procedure uchwala nia budtetw oraz rodzaje i szczegb!owoX materialow informacyjnych 

towanyszqcych projektowi okreSla rada w odrqbnej uchwale - po konsultacji z jednostkami 
pomocniczymi. 

4. Do czasu uchwalenia budtetu pnez tad?, jednak nie pdtniej nit do 31 rnarca roku budtetowego 
podstawqgospodarki finansowej jest projekt budtetu przedtotony radzie. 

1 Dochodami gminy sq 
1, wplywy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw podatkbw: 
- od nieruchomoSci 
- rolnego 
- IeSnego 
- od Srodkdw transportowych - od dzialalnoSci gospodarczej osbb firyczn ych oplawnego w formie kady podatkowej 
- od spadkbw i darowizn 
- od posiadania psdw - od csynnoSci cywilno - prawnych 
2, wpFjwy z oplat: 
- skarbowej 
- eksploatacyjnej 
- lokalnych 
- innych pobieranych na pdstawie odr~bnych ustaw o le  te ustawy stanowiq t e  jest to 

dochdd gminy 
3. udz~aly w podatkach stanowiqcych dochdd budtetu pafistwa 
4, subwencja og6lna 
5, dochody uzyskiwane pnez jednostki budZetowe gmin oraz wpw od zaktadbw budtetowych 

i gospodarstw parnocniczych jednostek budtetowych gmin 
6 dotacje celowe z budtetu parSstwa na zadania z zakresu administracji rrqdowej zlecone 

gminie oraz inne zadania zlecone ustawami 
7. odsetki od Srodkbw finansowych gminy grornadsonych na rachunkach bankowych 
8. dochody z rnajqtku gmrny 

2. Dochodam1 gminy mogq byt:  
1. dotacje celowe na dofinansowanie zadah wlasnych gminy 
2. dota~je celowe na zadania realizowane pnez grnine na podslawie porcrzumiefi z organami 

admlnlsltracji rzqdowej lub innymi jednostkami samonqdu terytorialnego 
3, dotacje cefowe s bud2etu parlstwa na usuwanie bezposrednich zagrokeh dla 

bezpieczenstwa i bezpieczehstwa publicznego 
4, dotacje z funduszy celawych i untjn ych. 
5. spadki, zapisy i darow~zny 
6, odsetki od po2yczek udzielanych pnez gminq 



7 oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych nale2noSci stanowiqcych 
dochody gminy 

8. odsetki i dywidendy od kapitalu wniesionego do spblek 
9. dochody z kar pieniqtnych i gnywien, okreklonych odrebnymi przepisarni 
10. inne dochody naletne gminie na podstawie odr~bnych prrepisdw. 

Nadzhr nad dzlalalno4ciq organdw gminy 

Od decyzji administracyjnych wydanych pnez wbjta w sprawach nalezqcych do sadan wlasnych 
gminy sluty odwdanie do Sarnonqdowgo Kolegilrm Odwolawczego, w sprawach zleconych do 
Wojewod y. 

Katdy, czy) lnteres prawny lub uprawnienie zostaly narussone uchwalq podjet3 przez organ grniny 
w sprawie z zakresu admlnistracji publieznej mote pa betskutecznym wemanlu do usuniqcia 
narusrenia zaskar2yC uchwalq do Sqdu Administracyjnego. 

Zmiana statutu gminy mote nastqpit w drodze uchwaly podjetej pnez radq gminy. 

Sprsrvy nie unormowane niniejszyrn statutem regulujq zapisy ustawy o samorzqdzie grninnyrn i innych 
aktbw prawnych. 

Statut nlniejszy wchodzi w tyc ie  po 14 dniach od opublikowania w Dziennlku Unedowym Woj. 
Slqskiego 
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Herb Gminy Pawlowice 

W pol u M ~ k i  tuym korona trbjpdkowa 
z%ota,pod niq ostroga zlota, 
W dolnej czesci dwie gwiazdy 
szescioramienne zlote. 

Flaga Gminy Pawlowice 

Zal-nlk W 2 
do Statutu Grnlny 
Pewlowice 

Pbt Mekilny w proporcjach 5:8. 
Centralnie urnieszczone godlo herbu: 
korona troj patkowa zFota,pod nia, 
ostroga data. W dolnej czqSci 
dwie kyiazdy szegcioram ienne dote. PRZE WODNICZACY RAD r 
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Zalqcznl k nr 4 
do Statutu Gminy Pawlowice 

Zasady jawno9ci obrad organdw gminy 
i dostepu do dokument6w 

1 - JawnoSC posiedzerk organ6w gminy i komisji rady 

1. DzialalnoSt organdw gminy jest jawna - w zwiqzku z tym mieszkahcy sq powiadamiani 
o posiedzeniach organ6w grniny i kornisji rady popnes wywieszenie informacji o terminach 
i tematyce posiedseh na tablicy ogloszed w Uwdzie Gminy oraz w internecie. 

2. Wszyscy zainteresowani mogq uczestniczyt w obradach organdw grniny i komisj~ - chyba, t e  
tajnoSC obrad wynika z przepisbw szczegblnych. 

II - Zasady dostqpu do dokurnent6w 

1. Katdy zainteresowany ma prawo dastqpu do dokumentbw wynikajqcych z wykonywania pnez 
gminq zadan publicznych, w tym protokotbw posiedzeli organdw gminy i komisji rady gminy. 

2. OosEep do dokurnent6w motliwy jest po zloteniu wniosku do: 
- ptzewodniczqcego rady w zakresie protokoldw z sesji i posiedzeh komisji 
- w6jta w zakres~e wykonywania zadar? publicznych. 
3. lnlonnacja publrczna, ktbra moZe bye niezwlocznie udostepniona, jest udostqpniana w formie 

ustnej lub pisernnej k z  pisemnego wniosku. 
4. Dokumenty udostqpniane sq w miejscu wyznaczonym przez wbjta, w obecnoSci pracownika 

urtedu gminy 
5. Dokumenty udostqpniane sq do publicznego wglqdu, chyba, t e  ograniczenie jawnoSci wynika 

s ustaw. 
6. Jeteli udostqpnienie calego dokumentu narusraloby przepisy ustaw wylqczajqcych jawnohk tub 

stanowiqcych tajemnicq, dokument udostepnia siq w ograniczonym zakresie. 
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Zalqcznl k nr 6 
do Statutu Gminy Pawlwlce 

Regulamin 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Pawfowice 

I. Komisja Rewizyjna dziala w ramach: 
1. Posiedzeh zwyczajnych: 
- Zwo4ywanych na wniosek Pnewodniqcego Kornisji Rewizyjnej. Posiedzenie mote lbyC zwolane 

rdwniet na wniosek 3 czlonkbw tej Komisji, 
- Posiedzenia odbywajq siq co najmniej 1 x w kwartale i na co najmniej 2 tygodnie przed sesjq 

absolutoryjn% 
- Z pos~edzenia komisja formutuje wnioski i zalecenia, kt6re przedstawia Radzie Gminy 

Pnewodniczqcy Komisji lub upowatniony pnaz niego czlonek tej Komisli - na sesjach Rady 
Gm~ny. 

2. Posiedzeh roboczych : 
- Zwolywanych i prowadzonych pnez  Przewodniczqcego Iub crlonka Komisji Rewizyjnej 

prowadzqcego temat kontroli a wynikajqcych z planu pracy Komisji Rewizyjnej lub kontroli 
doratnych. 

I I. Komisja Rewizyjna mose powolaC: 
- Zespd kontrolny skladajqcy sie z ca najmniej dwbch czlonkbw Komisji i pracownika Unqdlr 

Gminy. 
1. W sklad komisji kontrolnych mote bye powdany specjalista. 
2. Z przeprowadzonej kontroli zespbl spanqdza protokd , ktbry przekazuje jednostce kontrolowanej 

oraz Komisji rewizyjnej na naj blitszym posiedzeniu. 

Zassdy dzialania Komisji Rewizyjnej Rady Grniny Rawtowice 

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca "190r. a samorzqdzie grninnym ( tekst jednolity Dz.U. 
nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pbf n. zmianami) ustala siq, co nastgpuje: 

I . Zadania Komisji Rewizyjnej 
1. Komisja jest organem Rady Gminy realizujqcym na bietqco jej funkcje kontrolnq. Kornisja ponadto 

spdnia funkcje opiniodawczqoraz inicjujqcq. Celern jest zbieranie i badanre informacji dla potrzeb 
Rady Grniny Pawlowice. 

2. KomEsja dokonuje kontroli r punktu widzenia interesu gminy uwzg2pdniajqc kryterium sprawnoSa, 
gospodarnoSci, rzetelnoSci orat zgodnoSci s pnepisami. 

3. Zakres dzialania obejmuje zadania wlasne gminy oraz grninie zlecone. 

11. Pnedmiot kontroli: 
7 .  Pnedmiotern kontroli jest: 

1. dzialalnoX wdjta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pornocniczych; 
2. wykonanie budtetu gminy 
3. wykonanie uchwal Rady Gminy; 
4 inne sprawy zlecone pnez Radg lub Przewodniczqcego Rady. 

2. Komisja rozpatruje: 
1. skargi na Wbjta Gminy i radnych, pnygotowujqc opinie i wnioski w tej sprawie na sesje, 
2. wyniki kontrol~ innych jednostek kontrolujqcych i kamisji. 



Ill. Tryb pneprowadzanra kontroli: 
I. Pracamr Komisj~ kieruje Przewodniczqcy lub wyznaczony przez niego crlonek. 
2. Komisja dziala na podstawie planu pracy satwierdzonego pnez R a d ~  Gminy . Konkretny termin 

przeprowadzania kontroli ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej 
Pnewodntczqcy Komlsji. 

3. Do pneprowadzenia kontroli uprawnia imienne upowatnienie Pnewodniczqcego Komisji, 
a w sprawach nie objqtych planem pracy - Przewodniczqcego Rady Gminy. 

4. Komisja pracuje w zespdach sktadajqcych sie z co najmniej 2 sadnych. 
5. Kornisja mote si? zwr&iC do specjalistdw o przeprowadzenie ekspertyzy 'konkretnego problemu, 
6. Do pornocy w czynnoSciach kontrolnych Wdjt wyznacza pracownika llrzqdu Gminy lub jednostki 

kontrolowanej. 
7. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. 
8. Przy czynnoSciach kontrolnych musi by6 obecny przedstawiciel jednostki kon2rolovrranej. 
9. Komisji przysluguje prawo korzystania z dowodbw , ktbre uzna za istotne w sprawie oraz 

udzielenie jej wyjaSnier7 prrez kontrolowanych. 
10. Kontrolujqcego obowiqzujq pnepisy BHP, sanitame, o tajemnicy dutbowej w danej jednostce. 
1 1. Z przebiegu kontroli Komisja sporzqdza protokbt , ktbry podpisujq wszyscy jej czlonkowie oraz 

pnedstaw~cial jednostki kontrolowanej. 
12. Protok61 obejmuje fakty slutqce do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidlowoSci, 

ich pnycryny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak rbwnier osiqgnivia i przyklady dobrej roboty. 
13. Protokbl powinien tawierat: - nazwe jednostki kontrolowanej, dane kierownika jednostki lub osoby pnez niego upowatnionej, 
- imiona i nazwiska osdb kontrolujqcych oraz pnedstawiciela Unqdu Gminy i ekspertbw jeteli 

zostali powolani), 
- okreSlenie przedmiotu kontroli, 
- czas tswania kontroti, 
- wykonystane dowody, 
- ewentualne zastnetenia kierownika jednostki kontrolowanej lerb wyjaSnienia odmowy podpisu, 
- wykaz salqczntk6w. 
14. Sponqdzony protokfl przekazuje sie Pnewodniczqcernu Komisji Rewizyjnej , Wbjtowi Gm~ny 

oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej. Wyniki swoich dzialafi Kornisja przed stawia Radzie 
Gminy. 

1V. Srodki stosowane pnez Kemisje: 
1 Wniosek w sprawie absolutorium dla Wbjta 
2. Projekt zalecefi pokontrolnych dla Rady Gminy. 
3. Opinia dotyczqca wybranego zagadnienia objetego dzialalnoSciq Komisji. 
4. W razie ujawnienia pnestepstw lub wykroczeh Komisja powiadamia o tym Wbjta i Rade Gminy 

V. Komisja podejmuje kontroiq: 
1 ) na podstawie planu pracy uchwaloncga prtet Rade Gminy, 
2) na zlecenie Rady Grniny lub Przewodniczqcego Rady Grn~ny, 
3) z wlasnej lnicjatywy po wczeSniejszy rn uzyskaniu zgody Przewodniczqcego Rady G miny , 




