UCHWAŁA NR V / 37 /03
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pawłów.

Na podstawie art. 18 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 niejszymi zmianami) Rada
Gminy w Pawłowie uchwala, co nast puje:
§1
Uchwala si statut Gminy Pawłów w brzmieniu stanowi cym zał cznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy.
§3
Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego i
wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§4
Z dniem wej cia w ycie Statutu uchyla si w cało ci Statut Gminy Pawłów przyj ty uchwał
Rady Gminy w Pawłowie nr XVII / 114 / 96 z dnia 29 stycznia 1996 roku, zmieniany
uchwałami nr XXII /144/96 z dnia 31 sierpnia 1996 roku, nr XXXIII/216/98 z dnia 29
stycznia 1998 roku, nr IX/91/99 z dnia 18 maja 1999 roku, nr XVIII/154/00 z dnia 20
kwietnia 2000 roku, nr XXIX / 206/01 z dnia 29 sierpnia 2001 roku i nr XXXI/221/01 z dnia
26 listopada 2001 roku.
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Zał cznik do uchwały rady Gminy w
Pawłowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku nr
V/37/03

STATUT
GMINY PAWŁÓW
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Gmina Pawłów stanowi wspólnot samorz dow mieszka ców zamieszkałych na jej
terytorium.
§2
Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 137 km2.
Granice gminy przedstawia mapa stanowi ca zał cznik Nr 1 do statutu.
§3
Siedzib organów gminy jest miejscowo

Pawłów
§4

Gmina posiada herb, którego wizerunek stanowi zał cznik Nr 2 do statutu.
§5
1. Gmina działa na podstawie obowi zuj cych ustaw oraz niniejszego statutu.
2. Ilekro w statucie mówi si o:
a) „ustawie ustrojowej” – rozumie si przez to ustaw z dnia 8 marca 1990
roku o samorz dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, ze
zm. Dz. U. z 2002 r nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. nr 62 poz. 558, Dz.
U. z 2002r. Nr 113 poz. 984),
b) „wła ciwych przepisach” – rozumie si przez to ustawy i przepisy
wykonawcze do ustaw reguluj ce okre lon dziedzin .
§6
Zakres działania i zadania gminy okre laj :
a) ustawa ustrojowa oraz inne wła ciwe przepisy,
b) porozumienia z organami administracji rz dowej lub innymi jednostkami
samorz du terytorialnego.
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§7
Gmina realizuje zadania poprzez:
a) własne organy,
b) samorz dowe jednostki organizacyjne,
c) zawieranie umów z innymi podmiotami,
d) zawieranie porozumie z administracj rz dow oraz powiatem i
województwem,
e) współdziałanie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego
§8
1. Organami gminy s :
-

rada gminy jako organ stanowi cy i kontrolny zwana w statucie „rad ”,

-

wójt gminy jako organ wykonawczy, zwany „wójtem”.
§9

1. W celu realizacji okre lonych zada gmina tworzy samorz dowe jednostki
organizacyjne, które mog stanowi :
a) jednostki organizacyjne bez osobowo ci prawnej,
b) gminne osoby prawne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi zał cznik Nr 3 do statutu.
§ 10
1. Jednostki organizacyjne bez osobowo ci prawnej s tworzone, likwidowane i
reorganizowane na podstawie wła ciwych przepisów.
2. Rada uchwala lub zatwierdza regulaminy (statuty) tych jednostek oraz
wyposa a je w niezb dne składniki maj tkowe.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez osobowo ci prawnej działaj
jednoosobowo w granicach swych kompetencji przewidzianych wła ciwymi
przepisami oraz pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
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§ 11
1. Gminne osoby prawne tworzone s na podstawie wła ciwych przepisów
przyznaj cych im wprost taki status.
2. Gminne osoby prawne samodzielnie decyduj o sposobie wykonywania
nale cych do nich zada oraz praw maj tkowych, z zastrze eniem zasad
wynikaj cych z wła ciwych przepisów.
§ 12
W celu realizacji okre lonych zada gmina mo e zawiera umowy z innymi
podmiotami. Tre

umowy okre la szczegółowo prawa i obowi zki stron.
§ 13

Gmina mo e realizowa przej te w drodze porozumienia zadania z zakresu
administracji rz dowej oraz zadania z zakresu wła ciwo ci powiatu i województwa.
Tre

porozumienia okre la szczegółowo prawa i obowi zki stron.
§ 14
1. Gmina mo e współdziała z innymi jednostkami samorz du terytorialnego w
formie zwi zków, porozumie mi dzy gminnych, stowarzysze .
2. Zasady nawi zywania współdziałania okre la ustawa ustrojowa.

Rozdział II
Jednostki pomocnicze gminy
§ 15
1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze – sołectwa.
2. O utworzeniu, poł czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej
rozstrzyga rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych
mieszka ców.

6

3. Uchwała rady o utworzeniu, poł czeniu, podziale i zniesieniu jednostki
pomocniczej podejmowana z inicjatywy rady musi by poprzedzona
konsultacjami z mieszka cami. W przypadku, gdy uchwała podejmowana jest
na wniosek zainteresowanych mieszka ców uchwała mo e by poprzedzona
konsultacjami z innymi mieszka cami. Zasady i tryb przeprowadzenia
konsultacji okre la rada w odr bnej uchwale.
4. Uchwała rady powinna uwzgl dnia naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne, wi zi społeczne oraz wskazywa nazw , obszar, granice,
siedzib organów.
5. Organizacj i zakres działania jednostki pomocniczej okre la rada uchwał w
sprawie statutu tej jednostki.
6. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi zał cznik Nr 4 do statutu.
Rozdział III
Zasady dost pu obywateli do informacji publicznej.
§ 16
1. Działalno

organów gminy jest jawna, co oznacza prawo mieszka ców do

dost pu do informacji publicznej, w tym:
-

uzyskiwania informacji o pracy organów gminy,

-

wst pu na sesje rady,

-

wst pu na posiedzenia komisji rady,

-

wgl du do dokumentów dotycz cych wykonywania zada publicznych.

2. Uprawnionym do dost pu do informacji publicznej jest ka dy zainteresowany
bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
3. Dysponentem informacji publicznych jest wójt oraz sekretarz gminy.
4. Udost pnieniu podlegaj dokumenty o charakterze urz dowym sporz dzone
przez:
-

organy gminy,

-

organy nadzoru i kontroli nad gmin , a zwi zane z wykonywaniem zada
publicznych.
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Udost pnieniu podlegaj w szczególno ci:
-

uchwały rady gminy,

-

zarz dzenia wójta,

-

wnioski, opinie, uchwały komisji rady gminy,

-

interpelacje i wnioski radnych,

-

protokoły z posiedze rady i komisji,

-

akty nadzoru.

5. Dokumenty publiczne s jawne z wył czeniem tych, co do których wył czenie
jawno ci wynika z ustawy.
6. Udost pnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
a) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
b) wgl du do dokumentów,
c) kopiowania dokumentów lub sporz dzania uwierzytelnionych kopii z
dokumentów.
7. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez
wójta. Udzielaj c informacji pracownik informuje uprawnionego o formie w
jakiej dany dokument jest udost pniany.
8. Dost p do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
a) powszechnej publikacji ,
b) sukcesywnego udost pniania dokumentów do wgl du powszechnego,
c) bezpo redniego udost pnienia dokumentu uprawnionemu na jego
wniosek.
9. Powszechnej publikacji dokonuje si w:
-

Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego,

-

biuletynie informacji publicznej,

Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urz dowym Województwa
wi tokrzyskiego okre laj wła ciwe przepisy.
10. Sukcesywne udost pnienie do wgl du powszechnego dokumentów publicznych
w drodze:
-

wykładania lub wywieszenia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie
dost pnych,
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-

poprzez zainstalowanie urz dze umo liwiaj cych zapoznanie si z
dokumentem (urz dzenia elektroniczne)

11. Sukcesywnemu udost pnianiu podlegaj nast puj ce dokumenty:
-

uchwały rady,

-

zarz dzenia wójta,

-

protokoły z sesji rady,

Wójt mo e ustali rodzaj dokumentów, do których wgl d odbywa si w obecno ci
wyznaczonego pracownika. Uprawniony ma prawo do sporz dzania notatek i odpisów
12. Bezpo rednie udost pnienie dokumentu publicznego dotyczy tych
dokumentów, których udost pnienie nie mo e by dokonane w formie
powszechnej publikacji lub sukcesywnego udost pnienia. Udost pnienia
dokonuje si na pisemny wniosek uprawnionego. Udost pnienie nast puje
niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem o ile rodki techniczne, którymi
dysponuje urz d umo liwiaj przekazanie w taki sposób o jaki wnioskował
uprawniony. Je eli dokument nie mo e by udost pniony niezwłocznie nale y
poda uprawnionemu przyczyn tej zwłoki i okre li termin udost pnienia.
Je eli dokument nie mo e by udost pniony w formie zgodnej z wnioskiem
uprawnionego wójt decyduje o innej formie udost pnienia podaj c uzasadnienie
tego stanu rzeczy.
13. Odmowa udost pnienia dokumentu nast puje w formie decyzji.
W przypadku nie udost pnienia dokumentów z tytułu wył czenia jawno ci
niektórych danych nale y poda podstaw i zakres takiego wył czenia oraz
wskaza organ lub osob , która takiego wył czenia dokonała.
14. Wójt zapewnia uprawnionym mo liwo

kopiowania dokumentu z

zachowaniem danych umo liwiaj cych ich identyfikacj .
15. Na wniosek uprawnionego wójt lub wyznaczony przez niego pracownik
uwierzytelnia kopie przez zło enie podpisu na piecz ci. Dokumentów
publicznych podlegaj cych powszechnej publikacji nie uwierzytelnia si .
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Rozdział IV
Organizacja wewn trzna i tryb pracy organów gminy
§ 17
Ustawowy skład rady wynosi 15 osób.
§ 18
Do wewn trznych organów rady nale :
1) przewodnicz cy rady,
2) wiceprzewodnicz cy,
3) komisje stałe, w tym rewizyjna,
4) komisje dora ne.
§ 19
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz cego i jednego
wiceprzewodnicz cego.
2. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji przewodnicz cego lub
wiceprzewodnicz cego reguluje ustawa ustrojowa.
3. W przypadku odwołania z funkcji b d wyga ni cia mandatu przewodnicz cego lub
wiceprzewodnicz cego rady przed upływem kadencji, Rada dokona wyboru na
wakuj ce stanowisko na swej najbli szej sesji.
§ 20
1. Zadaniem przewodnicz cego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie
obrad.
2. W ramach organizowania pracy rady przewodnicz cy:
a) koordynuje prac komisji,
b) zwołuje sesje
c) ustala porz dek obrad sesji,
3. W ramach prowadzenia obrad przewodnicz cy:
a) otwiera sesj ,
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b) przewodniczy obradom,
c) zarz dza i przeprowadza głosowania,
d) podpisuje uchwały,
e) czuwa nad wła ciwym przebiegiem sesji,
f) zamyka sesje
4. Przewodnicz cy mo e wyznaczy do wykonywania swoich zada
wiceprzewodnicz cego. O wyznaczeniu wiceprzewodnicz cego
przewodnicz cy informuje radnych ustnie do protokołu na sesji.
§ 21
W razie wakatu na stanowisku przewodnicz cego wykonywanie zada zastrze onych
przez ustaw ustrojow lub statut dla przewodnicz cego nale y do
wiceprzewodnicz cego rady.
§ 22
1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy
nale ce do jej wła ciwo ci.
2. Pierwsz sesj nowo wybranej rady zwołuje si w trybie wskazanym w ustawie
ustrojowej. Porz dek obrad pierwszej sesji powinien zawiera punkt dotycz cy
wyboru przewodnicz cego rady i jego zast pcy.
3. Kolejne sesje rady zwołuje jej przewodnicz cy w miar potrzeby nie rzadziej
jednak ni raz na kwartał.
4. Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady przewodnicz cy
obowi zany jest zwoła sesje w ci gu 7 dni od dnia zło enia wniosku.
§ 23
1. O sesji zawiadamia si radnych na pi mie w terminie co najmniej 5 dni przed
jej terminem. Do zawiadomienia doł cza si porz dek obrad i projekty uchwał.
2. Informacj o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje si do wiadomo ci
publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłosze w urz dzie gminy co
najmniej na 5 dni przed terminem sesji.
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3. Je eli sesja po wi cona jest uchwaleniu bud etu gminy lub sprawozdania z
wykonania bud etu o sesji zawiadamia si radnych co najmniej na 7 dni przed
terminem.
4. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust pie 1 i 3 rada mo e
podj

uchwał o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia.

Wniosek o odroczenie sesji mo e by zgłoszony przez radnego tylko na
pocz tku obrad, przed głosowaniem nad przyj ciem porz dku obrad.

§ 24
1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz cego obrad b d
postanowi

radnego, Rada mo e

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym

wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada mo e
postanowi w szczególno ci ze wzgl du na niemo liwo
porz dku obrad lub konieczno
dodatkowych

materiałów

lub

wyczerpania

jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania
inne

nieprzewidziane

przeszkody,

uniemo liwiaj ce Radzie wła ciwe obradowanie lub podj cie uchwał.
4. Terminy dalszych posiedze

tej samej sesji ustala przewodnicz cy i

informuje o nich ustnie radnych.
§ 25
1. Rada rozpoczyna obrady w obecno ci co najmniej połowy ustawowego składu.
Liczb radnych obecnych stwierdza si na podstawie listy obecno ci.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji podczas jej przebiegu
zmniejszy si poni ej połowy ustawowego składu przewodnicz cy przerywa
obrady.
§ 26
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Rada w celu usprawnienia przebiegu obrad mo e dokona wyboru spo ród radnych
jednego sekretarza obrad, którego zadaniem jest pomoc w prowadzeniu sesji, liczenie
głosów w głosowaniu jawnym oraz czuwanie nad sporz dzeniem protokołu.
§ 27
Je eli w porz dku obrad przewiduje si przeprowadzenie głosowania tajnego lub
jawnego imiennego rada dokonuje wyboru spo ród radnych trzyosobowej komisji
skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania tajnego i jawnego
imiennego. Wyboru członków komisji i spo ród nich przewodnicz cego komisji
dokonuje rada w głosowaniu jawnym.
§ 28
1. Otwarcie sesji nast puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz cego
Rady formuły: „Otwieram sesj Rady Gminy w Pawłowie”
2. Przedmiot sesji stanowi sprawy obj te porz dkiem obrad.
3. Wniosek o zmian w porz dku obrad ustalonego przez przewodnicz cego
mog

zgłasza

radni na pocz tku sesji, najpó niej przed przyj ciem

porz dku obrad ustalonego przez przewodnicz cego.
4. Wnioski o zmian w porz dku obrad podlegaj głosowaniu niezwłocznie.
§ 29
W porz dku obrad sesji, winny znajdowa si punkty:
a) sprawozdanie z działalno ci wójta za okres mi dzy sesjami,
b) rozpatrzenie projektów oraz podj cie uchwał,
c) zapytania i interpelacje radnych,
d) odpowiedzi na interpelacje zło one na poprzednich sesjach,
e) przyj cie protokołu z poprzedniej sesji,
§ 30
1. Przewodnicz cy Rady prowadzi obrady według ustalonego porz dku,
otwieraj c i zamykaj c dyskusje nad ka dym z punktów.
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2. Przewodnicz cy udziela głosu radnym tylko w sprawach obj tych porz dkiem
obrad według kolejno ci zgłosze , w uzasadnionych wypadkach mo e udzieli
głosu poza kolejno ci .
3. Radnemu nie wolno zabiera głosu bez zezwolenia przewodnicz cego.
4. Przewodnicz cy udziela głosu w sprawach nie obj tych porz dkiem obrad
jedynie dla zgłoszenia wniosków formalnych, do których zalicza si :
-

zamkni cia listy mówców lub kandydatów,

-

zako czenia dyskusji i podj cia uchwały,

-

zarz dzenia przerwy,

-

przerwanie, odroczenie, zamkni cie sesji,

-

głosowanie bez dyskusji,

-

stwierdzenie kworum ,

5. O wniosku formalnym rozstrzyga rada po wysłuchaniu wnioskodawcy i
ewentualnie jednego przeciwnego głosu.

§ 31
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz cy Rady zamyka dyskusj . W
razie potrzeby zarz dza przerw w celu umo liwienia wła ciwej Komisji lub
Wójtowi ustosunkowania si do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a je li
zaistnieje taka konieczno

– przygotowania poprawek w rozpatrywanym

dokumencie.
2. Po zamkni ciu dyskusji Przewodnicz cy Rady rozpoczyna procedur
głosowania.
3. Po rozpocz ciu procedury głosowania, do momentu zarz dzenia głosowania,
Przewodnicz cy Rady mo e udzieli radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz dku głosowania.
§ 32
Radni, którzy zamierzaj wzi

udział w dyskusji nad okre lonym punktem porz dku

obrad, mog zgłosi si do głosu u prowadz cego list mówców sekretarza.
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§ 33
W debacie nad dan spraw radny mo e zabiera głos tylko dwa razy bez ograniczania
czasu trwania wyst pienia.
§ 34
Poza kolejno ci mówców przewodnicz cy mo e udzieli głosu:
a) wójtowi lub osobie przez niego upowa nionej,
b) innym osobom nie b d cymi radnymi, w tym zaproszonym go ciom.
§ 35
1. Przewodnicz cy czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi i porz dku
na sali oraz podejmuje niezb dne czynno ci dla przywrócenia tego porz dku.
2. Przewodnicz cy mo e zwróci uwag radnemu, który w swoim wyst pieniu
odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem radnego „do rzeczy”. Po
dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” przewodnicz cy odbiera radnemu głos.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje si odpowiednio do osób nie b d cych radnymi.
§ 36
1. Rada swoje stanowisko wyra a w formie uchwał.
2. Rada, w trybie przewidzianym dla uchwał, mo e tak e podj
zawieraj ce prawnie wi

apele – nie

cego wezwania do okre lonego zachowania si .
§ 37

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a) wójtowi,
b) komisjom,
c) ka demu z radnych.
§ 38
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1.Projekt uchwały składa si w formie pisemnej przewodnicz cemu, który jest
zobowi zany umie ci go w porz dku obrad najbli szej sesji.
2. Do projektu uchwały zał cza si uzasadnienie, które winno wyja ni cel podj cia
uchwały, ewentualnie wskazywa

ródła finansowania, je li projekt uchwały

powoduje obci enie bud etu gminy.
3. Projekty uchwał winny by zaopiniowane co do ich zgodno ci z prawem przez
radc prawnego.
§ 39
1. Uchwały zapadaj zwykł wi kszo ci głosów, w obecno ci co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba e
ustawa ustrojowa stanowi inaczej.
2. O przeprowadzeniu głosowania jawnego imiennego decyduje rada na wniosek 3
radnych.
§ 40
1. Głosowanie jawne odbywa si przez podniesienie r ki.
2.Głosowanie jawne zarz dza i przeprowadza Przewodnicz cy obrad, przelicza
oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymuj ce si ”, sumuje je i porównuj c z
list radnych obecnych na sesji, wzgl dnie ze składem lub ustawowym składem
rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3.Do przeliczenia głosów Przewodnicz cy obrad mo e wyznaczy radnych.
4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodnicz cy obrad.
5.Głosowanie jawne imienne odbywa si przy u yciu, ostemplowanej piecz ci
rady, karty do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego.
§ 41
1. W głosowaniu tajnym radni głosuj

za pomoc

ponumerowanych kart

ostemplowanych piecz ci Rady, przy czym ka dorazowo Rada ustala sposób
głosowania.
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2. Komisja Skrutacyjna przed przyst pieniem do głosowania obja nia sposób
głosowania i przeprowadza je, wyczytuj c kolejno radnych z listy obecno ci.
3. Kart do głosowania nie mo e by wi cej ni radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodnicz cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół,
podaj c wynik głosowania. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera:
a) skład komisji,
b) liczb osób bior cych udział w głosowaniu,
c) liczb głosów oddanych, w tym wa nych i niewa nych,
d) liczb głosów wa nie oddanych na poszczególne rozstrzygni cia,
Protokół podpisuj wszyscy członkowie komisji.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowi zał cznik do
protokołu sesji.
§ 42
W głosowaniu jawnym porz dek głosowania jest nast puj cy:
a) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w cało ci, w razie
zgłoszenia takiego wniosku,
b) głosowanie nad wnioskiem o przyj cie uchwały w cało ci, w razie
zgłoszenia takiego wniosku,
c) głosowanie nad poprawkami według kolejno ci ustalonej przez
przewodnicz cego,
d) głosowanie za przyj ciem uchwały w cało ci ze zmianami wynikaj cymi
z przyj tych poprawek.

§ 43
1. Na kartach do głosowania jawnego imiennego i tajnego umieszcza si
proponowane rozstrzygni cia oraz rubryki z odpowiedziami „za” „przeciw”
„wstrzymuj si ”.
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2. Radny oddaje głos wpisuj c znak „x” przy wybranym rozstrzygni ciu.
Wpisanie znaku ”x” przy wi cej ni jednym rozstrzygni ciu, brak znaku „x”,
dopiski lub skre lenia czyni głos niewa nym.
§ 44
1. Uchwały, dla których podj cia wymagana jest zwykła wi kszo

głosów,

zapadaj , gdy liczba głosów „za” jest wi ksza od liczby głosów „przeciw”.
Głosów wstrzymuj cych nie liczy si .
2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spo ród kilku rozstrzygni
wówczas przez zwykł wi kszo

nale y rozumie tak liczb głosów

optuj cych za jeden z nich, która jest wi ksza od liczby głosów przypadaj cych
odr bnie na ka d jego alternatyw .
3. Uchwały, dla których podj cia wymagana jest bezwzgl dna wi kszo

głosów,

zapadaj , je eli „za” padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej
pierwsz liczb całkowit po połowie wa nie oddanych głosów.
4. Uchwały, dla których podj cia wymagana jest bezwzgl dna wi kszo

głosów

ustawowego składu zapadaj , je eli „za” padło co najmniej osiem.
§ 45
1. Wyniki głosowania s ostateczne, nie mog by przedmiotem dyskusji. Wyniki
głosowania tajnego i imiennego s podstaw do sporz dzenia wła ciwej
uchwały.
2. Rada jest zwi zana uchwał od chwili jej podj cia. Uchylenie lub zmiana
podj tej uchwały mo e nast pi tylko w drodze odr bnej uchwały podj tej nie
wcze niej ni na nast pnej sesji. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie na
tej samej sesji jest dopuszczalne w przypadku stwierdzenia oczywistych
omyłek.
§ 46
1. Uchwały rady stanowi odr bne dokumenty, b d ce zał cznikami do protokołu
sesji.
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2. Uchwała zawiera:
a. dat ,
b. numer,
c. podstaw prawn ,
d. postanowienia merytoryczne,
e. okre lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
f. termin wej cia w ycie.
3. Uchwały o znaczeniu proceduralnym dotycz ce przebiegu sesji mog by
odnotowane w protokole bez sporz dzenia odr bnego dokumentu.
4. Uchwały podj te na sesji podpisuje przewodnicz cy.
§ 47
1 Przebieg sesji utrwalany jest na ta mie magnetofonowej. Jednocze nie sporz dza si
protokół, który stanowi urz dowe stwierdzenie jej przebiegu.
2. Protokół zawiera:
-

stwierdzenie kworum,

-

wybór komisji skrutacyjnej,

-

ilo

-

imiona i nazwiska osób zabieraj cych głos w dyskusji,

-

wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,

-

stwierdzenie zdarze , które miały wpływ na przebieg sesji,

zgłoszonych interpelacji i zapyta ,

3. Protokół podpisuje przewodnicz cy oraz osoba sporz dzaj ca.
§ 48
1. Do protokołu doł cza si

list

obecno ci radnych oraz odr bn

zaproszonych go ci, teksty przyj tych przez rad

list

uchwał i przedło onych

sprawozda i wniosków usprawiedliwienia osób nieobecnych, o wiadczenia i
inne dokumenty zło one na r ce przewodnicz cego rady.
2. Odpis protokółu z sesji wraz z kopiami uchwał przewodnicz cy rady dor cza
Wójtowi najpó niej w ci gu 5 dni od dnia zako czenia sesji.
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3. Wyci gi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodnicz cy Rady dor cza tak e
tym jednostkom organizacyjnym, które s zobowi zane do okre lonych działa , z
dokumentów tych wynikaj cych.
§ 49
Prawa i obowi zki radnych okre la ustawa ustrojowa.
§ 50
1. Swa obecno

na sesjach i posiedzeniach komisji radny potwierdza na li cie

obecno ci.
2. W razie niemo no ci wzi cia udziału w sesji lub w posiedzeniu komisji radny
jest obowi zany usprawiedliwi sw nieobecno

odpowiednio przed

przewodnicz cym rady lub przewodnicz cym komisji.
§ 51
1. Radni maj prawo zgłasza interpelacje i zapytania.
2. Interpelacj radny składa w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Interpelacj
składa si na pi mie. Powinna zawiera krótkie przedstawienie stanu
faktycznego oraz wynikaj ce pytania. Odpowied na interpelacj jest udzielana
ustnie na najbli szej sesji lub w formie pisemnej na

danie interpeluj cego, nie

pó niej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez interpelowanego.
Radny mo e

da , aby odpowied na interpelacj stała si przedmiotem

dyskusji na najbli szej sesji.
3. Zapytania radny składa w sprawach bie cych o mniejszej randze. Zapytania
formułowane s ustnie na sesji lub posiedzeniu komisji. Odpowiedzi na
zapytania udziela si niezwłocznie w formie ustnej. Na

danie radnego

odpowied winna by sporz dzona na pi mie w terminie 7 dni. Nad udzielon
odpowiedzi nie przeprowadza si dyskusji.
§ 52
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1. Radni mog zgłasza zastrze enia lub poprawk do sporz dzonego protokołu,
nie pó niej ni do chwili rozpocz cia nast pnej sesji.
2. O uwzgl dnieniu zastrze enia lub poprawki protokołu rozstrzyga
przewodnicz cy po wysłuchaniu ta my magnetofonowej i wyja nie
protokolanta.
3. Protokół przedstawiany jest radzie do zatwierdzenia na najbli szej sesji.

§ 53
1. Po wyczerpaniu porz dku obrad Przewodnicz cy Rady ko czy sesj ,
wypowiadaj c formuł „ Zamykam sesj Rady Gminy w Pawłowie”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zako czenia uwa a si za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak e sesji, która obj ła wi cej ni jedno posiedzenie.
§ 54
1. Rada powołuje ze swego grona stałe i dora ne komisje do wykonywania
okre lonych zada .
2. Komisje pełni funkcj pomocnicz i nie mog przej

uprawnie rady.

3. Radny powinien uczestniczy w pracach jednej komisji.
§ 55
Ustanawia si nast puj ce komisje stałe:
1. Komisj bud etu i finansów działaj c w zakresie spraw bud etu gminy i
planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz funduszy
celowych.
2. Komisj rewizyjn , działaj c w zakresie spraw kontroli działalno ci wójta,
samorz dowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
3. Komisj O wiaty, Kultury i Sportu, działaj c z zakresie spraw o wiaty i
funkcjonowania szkół, organizowania i prowadzenia działalno ci kulturalnej a
tak e w sprawach funkcjonowania gminnego o rodka kultury i bibliotek
publicznych,

21

4. Komisj Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Inicjatyw Gospodarczych działaj c
w zakresie spraw popierania i rozwoju rolnictwa, spraw ochrony rodowiska
oraz rozwoju handlu i usług,
5. Komisj Zdrowia, Opieki Społecznej i Porz dku Publicznego działaj c w
zakresie spraw dotycz cych ochrony zdrowia, opieki społecznej,
funkcjonowania Gminnego O rodka Pomocy Społecznej i porz dku
publicznego
§ 56
Komisje dora ne powoływane s przez rad w zale no ci od potrzeb.
§ 57
1. Rada ustala odr bn uchwał maksymaln liczb radnych wchodz cych w
skład komisji.
2. Radni deklaruj przynale no

do poszczególnych komisji.

3. W przypadku, gdy deklaracj członkostwa w komisji zło y wi ksza liczba
radnych, ni maksymalna liczba członków komisji ustalona przez rad , rada
dokonuje wyboru spo ród deklaruj cych.
4. W przypadku, gdy liczba radnych deklaruj cych przynale no

do składu

komisji nie przekracza maksymalnego składu okre lonego przez rad , rada
zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy zło yli deklaracj .
§ 58
W składach komisji rada mo e dokonywa zmian w przypadku:
-

rezygnacji radnego z członkostwa w komisji,

-

odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek
przewodnicz cego komisji.
§ 59

Przewodnicz cego komisji wybiera i odwołuje rada spo ród członków komisji.
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§ 60
1. Przewodnicz cy komisji organizuje prac komisji i prowadzi jej posiedzenia.
2. W ramach swych obowi zków przewodnicz cy komisji:
a) opracowuje projekty planów pracy komisji,
b) ustala terminy i porz dek obrad posiedze komisji,
c) przewodniczy obradom,
d) dba o dokumentowanie pracy.
§ 61
1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. O terminie, miejscu, porz dku dziennym posiedzenia komisji przewodnicz cy
komisji zawiadamia jej członków telefonicznie co najmniej na 3 dni przed
planowanym terminem chyba, e termin posiedzenia został podany do
wiadomo ci na poprzednim posiedzeniu.
3. Informacj o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje si do wiadomo ci
publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłosze w urz dzie gminy co
najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.
§ 62
W posiedzeniach komisji mog uczestniczy radni nie b d cy jej członkami, którzy
mog zabra głos w dyskusji i składa wnioski bez udziału w głosowaniu.
§ 63
1. Komisje przedstawiaj swe stanowisko w formie uchwał.
2. Do przyj cia uchwały wymagana jest zwykła wi kszo

głosów, w obecno ci

połowy składu komisji. Głosowanie odbywa si jawnie przez podniesienie r ki.
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodnicz cego komisji.
§ 64
1. Z posiedzenia komisji sporz dza si protokół.
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2. Protokół i inne dokumenty zwi zane z prac komisji podpisuje przewodnicz cy
komisji.
Rozdział V
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej
§ 65
Do działania komisji rewizyjnej stosuje si odpowiednio postanowienia paragrafu 50
do 60 statutu z zastrze eniem postanowie paragrafu 62 do 70.
§ 66
1. Komisja rewizyjna składa si z :
-

po jednym przedstawicielu ka dego z klubów,

-

jednego przedstawiciela radnych nie zrzeszonych w klubach.

2. Ka dy klub radnych ma prawo wskaza do składu komisji rewizyjnej jednego
przedstawiciela.
3. Przedstawiciela radnych nie zrzeszonych w klubach rada wybiera spo ród
radnych deklaruj cych przynale no

do komisji.

§ 67
Komisja rewizyjna przeprowadza kontrol na podstawie rocznego planu kontroli, a
ponadto wykonuje kontrole nie obj te planem rocznym:
-

na polecenie rady,

-

na wniosek wójta, o ile komisja uzna je za konieczne.
§ 68

1. Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmuj cy okre lenie podmiotu,
przedmiotu i terminu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez rad .
2. O podmiocie, przedmiocie i terminie kontroli nie obj tej rocznym planem
przewodnicz cy komisji rewizyjnej zawiadamia przewodnicz cego rady przed
rozpocz ciem kontroli.
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§ 69
Członkowie komisji rewizyjnej dokonuj czynno ci kontrolnych na podstawie
imiennego upowa nienia wystawionego przez przewodnicz cego komisji rewizyjnej.
§ 70
Kontrol przeprowadza si w sposób nie utrudniaj cy funkcjonowania
kontrolowanego.
§ 71
1. Kontroluj cy maj prawo:
-

wst pu do pomieszcze ,

-

wgl du do dokumentów,

-

wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do zło enia pisemnych
wyja nie ,

-

sporz dzania odpisów i kopii dokumentów.

2. Wójt, zast pca wójta a tak e w zakresie swej wła ciwo ci sekretarz, skarbnik,
kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy samorz dowych jednostek
organizacyjnych, przewodnicz cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych zobowi zani s udziela wszelkich informacji oraz udost pnia
materiały i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba e sprzeciwiaj si
temu przepisy prawa. Odmowa dopuszczenia do czynno ci kontrolnych
wymaga pisemnego uzasadnienia kierownika jednostki kontrolowanej.
§ 72
Po zako czeniu czynno ci, kontroluj cy sporz dzaj protokół pokontrolny
zawieraj cy:
-

dat , miejsce i przedmiot kontroli,

-

opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynno ci,

-

wykaz stwierdzonych nieprawidłowo ci,

-

wnioski pokontrolne,
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-

projekt zalece pokontrolnych,

-

wykaz dokumentów zał czonych do protokołu,

-

podpisy członków kontroluj cych,

-

adnotacj o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z tre ci protokołu.
§ 73

Po otrzymaniu protokołu, przewodnicz cy rady na najbli szej sesji umieszcza w
porz dku obrad punkt dotycz cy rozpatrzenia wyników kontroli i przyj cia zalece
pokontrolnych.
§ 74
Je li w toku czynno ci kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przest pstwa
lub wykroczenia, komisja przedstawia spraw odpowiednio przewodnicz cemu rady
lub wójtowi celem powiadomienia organów cigania.

Rozdział VI
Zasady działania klubów radnych
§ 75
1. Radni mog tworzy kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.
3. Radny mo e by członkiem tylko jednego klubu.
§ 76
1. Radni tworz cy klub sporz dzaj protokół utworzenia klubu, w którym
okre laj cele i formy swej działalno ci.
2. Kluby radnych działaj na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie
mo e by sprzeczny ze statutem gminy.
3. O powstaniu klubu jego członkowie zawiadamiaj przewodnicz cego rady.
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W zawiadomieniu podaje si nazw klubu, imiona i nazwiska członków oraz
wskazuje si radnego reprezentuj cego klub na zewn trz.
§ 77
Kluby radnych posiadaj uprawnienia do:
-

wyra ania opinii w sprawach b d cych przedmiotem sesji,

-

zgłaszania interpelacji, zapyta i składania o wiadcze ,

Rozdział VII
Zasady uczestniczenia sołtysów w pracach rady gminy.
§ 78
Przewodnicz cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mog uczestniczy w
pracach rady poprzez:
a) osobisty udział w sesjach,
b) osobisty udział w komisjach,
c) zgłaszanie zapyta i interpelacji w sprawach dotycz cych jednostki.
§ 79
O terminie, miejscu obrad sesji zawiadamia si przewodnicz cego organów
wykonawczych jednostek pomocniczych na pi mie w terminach okre lonych w § 23.
Do zawiadomienia dor cza si porz dek obrad i projekty uchwał.
§ 80
Zasady otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podró y przewodnicz cych organów
wykonawczych jednostek pomocniczych okre li odr bna uchwała.
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Rozdział VIII
Organizacja i tryb pracy wójta
§ 81
Wójt sprawuje władz wykonawcz przy pomocy:
-

zast pcy wójta,

-

sekretarza,

-

skarbnika.
§ 82

1. W celu wykonywania zada i kompetencji przewidzianych w ustawach i
statucie wójt mo e wyznaczy zast pcy wójta, sekretarzowi, skarbnikowi oraz
innym pracownikom zakres spraw, w których b d działa z upowa nienia
wójta.
2. Upowa nienia udzielane s na pi mie i gromadzone we wła ciwym rejestrze.
§ 83
Wykonuj c przypisane w ustawach i statucie kompetencje i zadania wójt rozpatruje
sprawy i podejmuje rozstrzygni cia w formie:
-

zarz dze ,

-

dyspozycji,

-

decyzji administracyjnych i postanowie administracyjnych.
§ 84

1. Zarz dzenia wójt wydaje w sprawach:
a) gdy ustawa ustrojowa lub wła ciwe przepisy tak stanowi ,
b) obj tych zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej,
c) innych ni wymienione w pkt a i b z zakresu administracji publicznej
adresowanych do licznej grupy adresatów i nie maj cych jednorazowego
zastosowania,
2. Zarz dzenia maj posta odr bnych dokumentów, które zawieraj :

28

-

numer,

-

dat ,

-

wskazanie podstawy prawnej,

-

okre lenie przedmiotu,

-

wskazanie podmiotów zobowi zanych do wykonania,

-

data wej cia w ycie.

3. Zarz dzenia gromadzone s we wła ciwym rejestrze.
§ 85
Dyspozycje wójt wydaje rozstrzygaj c o:
-

sposobie załatwiania sprawy,

-

terminie załatwiania sprawy,

-

aprobaty załatwienia sprawy,

Dyspozycj maj posta odr cznych paraf, podpisów, adnotacji na dokumentach.
§ 86
Decyzje administracyjne s wydawane zgodnie z wła ciwymi przepisami.
§ 87
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urz du gminy, który działa w oparciu o
regulamin organizacyjny ustalony przez wójta.
§ 88
1. Wójt uczestniczy z urz du w sesjach rady.
2. Komisje mog

da obecno ci wójta na posiedzeniach komisji.

3. Wójt podaje do publicznej wiadomo ci godziny urz dowania, w których
osobi cie przyjmuje interesantów.

§ 89
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Do kompetencji wójta nale y w szczególno ci
1. Wykonywanie uchwał rady gminy,
2. Przygotowywanie projektów uchwał,
3. Okre lenie sposobu wykonywania uchwał,
4. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
5. Wykonywanie bud etu,
6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,.
7. Reprezentowanie gminy na zewn trz.
8. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi oraz ogłaszanie i
odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
9. Zarz dzanie ewakuacji,
10. Wykonywanie funkcji kierownika urz du gminy,
11. Ustalanie regulaminu organizacyjnego urz du gminy,
12. Wykonywanie zwierzchnictwa słu bowego w stosunku do pracowników i
kierowników jednostek organizacyjnych,
13. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej.
14. W przypadku nie cierpi cym zwłoki wydawanie przepisów porz dkowych w
formie zarz dzenia,
15. Składanie o wiadcze woli w zakresie zarz du mieniem komunalnym,
16. W zakresie spraw bud etowych:
-

zaci ganie zobowi za maj cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud etowej
kwotach wydatków w ramach upowa nie rady,

-

dokonywanie wydatków bud etowych,

-

zgłaszanie propozycji zmian w bud ecie,

-

dysponowanie rezerwami bud etowymi,

-

blokowanie rodków bud etowych w przypadkach okre lonych ustaw .

17. Ogłaszanie uchwały bud etowej i sprawozdania z wykonania bud etu.
18. Uczestnictwo w zgromadzeniu zwi zku komunalnego,
19. Przedkładanie uchwał i zarz dze organom nadzoru,
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Rozdział IX
Pracownicy samorz dowi
§ 90
Pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania w urz dzie gminy s
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowników referatów Urz du Gminy
§ 91
1. Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych przeprowadza si
co dwa lata. W przypadku pracownika, który uzyskał ujemn ocen
kwalifikacyjn kolejn ocen przeprowadza si po upływie trzech miesi cy.
2. Oceny dokonuje komisja składaj ca si z wójta, sekretarza, i dwóch radnych.
3. Oceny dokonuje si stosuj c kryterium prawidłowej realizacji obowi zków
słu bowych mierzonych wska nikami obiektywnymi takimi, jak:
wydanych decyzji administracyjnych,

-

stabilno

-

okresy usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecno ci w pracy,

4. Ocena jest dokonywana w formie opisowej, z podaniem liczby punktów w skali
od 1 do 6.
5. Negatywn ocen otrzymuje pracownik, który w wyniku oceny uzyskał mniej
ni 3 punkty.
6. Od oceny komisji przysługuje odwołanie do rady gminy.

Rozdział X
O wiadczenia woli
§ 92
1. O wiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarz du mieniem składa
jednoosobowo wójt albo działaj cy na podstawie jego upowa nienia zast pca
wójta samodzielnie albo wraz z inn upowa nion przez wójta osob .
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2. O wiadczenia woli składane s w formie wymaganej dla wa no ci czynno ci
prawnej.
§ 93
Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej
składaj o wiadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
§ 94
Dokonywanie wydatków ze rodków przewidzianych do dyspozycji jednostek
pomocniczych wymaga zło enia o wiadczenia woli przez wójta, z tym zastrze eniem,
e zło enie takiego o wiadczenia jest poprzedzone wnioskiem organu wykonawczego
jednostki pomocniczej.

Rozdział XI
Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach bud etu gminy.
§ 95
1. Jednostki pomocnicze nie tworz własnych bud etów lecz prowadz
gospodark finansow w ramach bud etu gminy.
2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowi zuj c
procedur uchwalenia bud etu składaj wnioski bud etowe. Wnioski
przedstawiaj zakres i rodzaj zada , które jednostka pomocnicza chce
realizowa .
3. Wójt gminy sporz dzaj c projekt bud etu gminy koryguje, zatwierdza lub
odmawia zatwierdzenia wniosków bud etowych jednostek pomocniczych.
4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w cało ci lub w cz ci kwoty
przewidziane do dyspozycji jednostki pomocniczej przedstawia si w formie
zał cznika do uchwały bud etowej.
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5. Jednostki pomocnicze decyduj c o przeznaczeniu kwot przewidzianych do jej
dyspozycji obowi zane s przestrzega podziału wynikaj cego z zał cznika do
uchwały bud etowej.
6. Za prawidłowo

gospodarki finansowej odpowiedzialno

ponosi

przewodnicz cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
7. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej jest zobowi zany do zło enia
sprawozdania z wykorzystania przyznanych rodków.

Rozdział XII
Honorowe Obywatelstwo Gminy
§ 96
1.Osobom szczególnie zasłu onym dla gminy rada Gminy nadaje obywatelstwo
Honorowe Gminy Pawłów
2. Honorowi Obywatele uprawnieni s do:
-

otrzymania medalu z napisem Honorowy Obywatel Gminy Pawłów

-

u ywania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Pawłów

-

uczestniczenia na prawach honorowego go cia w zwyczajnych i
nadzwyczajnych sesjach Rady Gminy

-

bezpłatnego wst pu do komunalnych placówek kulturalnych na terenie gminy
oraz na imprezy okoliczno ciowe organizowane przez gmin .
§ 97

Honorowy Obywatel Gminy Pawłów otrzymuje specjalny „Akt Nadania” wraz
medalem na uroczystej sesji Rady Gminy

Rozdział XIII
Postanowienia ko cowe.
§ 98
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W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i
wła ciwe przepisy.
§ 99
Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego i
wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§ 100
Z dniem wej cia w ycie niniejszego Statutu uchyla si w cało ci Statut Gminy
Pawłów przyj ty uchwał Rady Gminy w Pawłowie nr XVII / 114 / 96 z dnia 29
stycznia 1996 roku, zmieniany uchwałami nr XXII /144/96 z dnia 31 sierpnia 1996
roku, nr XXXIII/216/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku, nr IX/91/99 z dnia 18 maja
1999 roku, nr XVIII/154/00 z dnia 20 kwietnia 2000 roku, nr XXIX / 206/01 z dnia 29
sierpnia 2001 roku i nr XXXI/221/01 z dnia 26 listopada 2001 roku.

