
Id: FJLEG-LWKYQ-QPSWN-JAZBQ-BMVKY. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VIII/32/2011
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów. 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11 b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 18a ust. 5, art. 37a, art. 
40 ust. 2 pkt. 1, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia, co następuje: Uchwalić Statut Miasta i Gminy Cieszanów 
w brzmieniu: 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. Niniejszy Statut określa wewnętrzny ustrój Gminy Cieszanów, będącej wspólnotą samorządową 
z mocy prawa obejmującą wszystkich jej mieszkańców. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Cieszanów, 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Cieszanowie, 

3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Cieszanowie, 

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Cieszanowie, 

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie, 

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Cieszanów, 

7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie. 

§ 3. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

2. Gmina posiada osobowość prawną. 

§ 4. Siedzibą Gminy jest miasto Cieszanów. 

§ 5. 1. Gmina położona jest w powiecie lubaczowskim, w województwie podkarpackim i obejmuje 
obszar 22 km². Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do 
Statutu. 

2. Gmina posługuje się herbem i flagą, których wzory i opisy stanowią załącznik do Statutu: 

1) Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu. 

2) Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu. 

3) Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale. 

§ 6. 1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze : sołectwa i osiedla. 

2. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada odrębnym statutem. 

3. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic 
rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być 
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo Rada, 
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b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone 
konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 

4. Wykaz jednostek pomocniczych określa załącznik nr 4 do Statutu. 

5. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 

6. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, 
przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. 

7. Rada uchwala corocznie uchwałę budżetową, określająca wydatki jednostek pomocniczych 
w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Jednostki pomocnicze, decydując 
o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 6 obowiązane są do przestrzegania podziału 
wynikającego z załącznika do budżetu Gminy. 

8. Dochodami jednostek pomocniczych mogą być dochody pochodzące z następujących źródeł: 

a) ze sprzedaży działek i gruntów, 

b) czynszu za dzierżawę działek rolnych i użytków zielonych, 

c) czynszu za wynajem budynków i placów, 

d) innych środków wydzielonych przez Radę. 

9. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Burmistrz. 

10. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach 
tych jednostek. 

Rozdział 2.
ORGANY GMINY 

§ 7. 1. Rada Miejska, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. 

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. 

3. Rada, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

§ 8. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy 
określone w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz inne określone ustawami. 

§ 9. Rada powołuje komisje stałe i doraźne do wykonania określonego zadania 

§ 10. 1. W celu kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych 
jednostek pomocniczych Rada powołuje Komisję Rewizyjną, w której skład wchodzą radni z wyjątkiem 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub 
nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

§ 11. Działalność organów Gminy jest jawna. 

§ 12. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy i wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy 
określone przepisami prawa przy pomocy Urzędu. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy 
i reprezentuje ją na zewnątrz. 

§ 13. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek 
organizacyjnych określa załącznik nr 5 do Statutu. 
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Rozdział 3.
SESJE RADY 

§ 14. Tryb zwoływania I sesji Rady, jej przebieg, prawa i obowiązki radnego oraz ochronę prawną 
radnego określa ustawa o samorządzie gminnym. 

§ 15. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające 
w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 16. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 

4. Przewodniczący Rady może zwoływać także sesje uroczyste, organizowane dla nadania 
szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic ważnych z punktu widzenia historii 
państwowości polskiej lub Gminy. 

5. W czasie odbywania sesji uroczystej dopuszczalne jest pominięcie w porządku obrad niektórych 
elementów i wprowadzenie innych elementów uroczystych. 

6. Sesja może składać się z kilku posiedzeń. 

7. Rada może postanowić o kontynuowaniu obrad w innym terminie, na następnym posiedzeniu tej 
samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia w całości spraw 
porządku obrad na jednym posiedzeniu, na uzasadnione poszerzenie porządku potrzebą opracowania 
dodatkowych materiałów, dużą liczbą dyskutantów lub innym przeszkodom uniemożliwiającym Radzie 
właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw. 

8. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku 
quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy bądź przewidziany termin jego zwołania. Fakt przerwania 
posiedzenia oraz nazwiska i imiona radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, 
co spowodowało brak quorum, odnotowuje się w protokole. 

9. Z radnymi, o których mowa w ust. 8 Przewodniczący Rady przeprowadza rozmowy wyjaśniające. 

10. Radni stwierdzają swą obecność na sesji podpisem na liście obecności przed rozpoczęciem sesji. 

§ 17. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Przewodniczący 
obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 18. 1. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem 
ich podjęcia przez Radę. 

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając 
listownie bądź e-mailem zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, porządek 
obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z tematem sesji. W przypadku sesji 
budżetowej powiadomienie przesyła się najpóźniej na 14 dni przed sesją. 

§ 19. 1. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad, miejsce i godzinę rozpoczęcia sesji. 

2. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 

2) informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 

3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady, 

4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, 

5) interpelacje i zapytania radnych, 
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6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

7) wolne wnioski i informacje. 

§ 20. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza. 

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem 
oraz wynikające zeń pytania. 

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący 
niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi. 

5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce 
Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. 

6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego 
przez Burmistrza. 

7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedzi na nie na 
najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. 

§ 21. 1. Zapytania składa się w ramach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji 
Rady. 

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej 
w terminie 21 dni. § 20 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 22. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób 
zaproszonych na sesję. 

§ 23. Sesję Rady otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności 
Przewodniczącego obrady prowadzi Wiceprzewodniczący. 

§ 24. 1. Ustalony przez Przewodniczącego porządek obrad może ulec zmianie tylko w przypadku, gdy 
Rada wprowadzi do niego zmiany bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu. 

2. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji projekt uchwały, który wpłynął na 7 dni przed dniem rozpoczęcia posiedzenia Rady. 

§ 25. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady. 

2. Wyniki głosowania obwieszcza bezzwłocznie przewodniczący obrad. 

3. Rada może postanowić, że głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu elektronicznego 
systemu głosowania. 

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego 
składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

5. Głosowanie tajne stosuje się do wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady. 

§ 26. W obradach Rady uczestniczą Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz Gminy oraz 
pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza 

§ 27. 1. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości 
informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. 
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2. Jawność sesji oznacza ponadto, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca 
wyznaczone dla niej miejsca. Nagrywanie, wykonywanie zdjęć może odbywać się po wcześniejszym 
zgłoszeniu takiego zamiaru do Przewodniczącego Rady. Nagrywanie i wykonywanie zdjęć powinno być 
robione w taki sposób, aby nie rozpraszać uwagi radnych, ani nie powodować zakłócenia obrad. 
W przypadku naruszenia powyższej zasady Przewodniczący może po uprzednim wezwaniu nakazać 
zaprzestanie wykonywania tej czynności. 

§ 28. Jeśli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte z mocy przepisów szczególnych tajemnicą 
państwową lub służbową, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. 
Radni decydują, kto spoza Rady pozostaje na sali obrad. 

§ 29. 1. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu 
Rady. (Quorum). 

2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 

§ 30. 1. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez przewodniczącego obrad formuły 
„Wysoka Rado, otwieram.... sesję Rady Miejskiej”. 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza prawomocność bądź też nieprawomocność 
obrad. Dokonuje tego na podstawie przedłożonej mu listy obecności. 

§ 31. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący obrad przedstawia proponowany 
porządek obrad. 

§ 32. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego porządku, przy czym w uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Rady może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego 
punktów. 

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, lecz może także w uzasadnionych 
przypadkach udzielić głosu poza kolejnością. 

3. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut, a powtórne zabranie głosu 
w tej samej sprawie 3 minuty. W tej samej sprawie radny może zabrać głos dwa razy. W uzasadnionych 
przypadkach Przewodniczący obrad może skrócić lub przedłużyć czas wystąpienia. 

4. W ciągu całej sesji Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością radnym, chcącym zgłosić 
wnioski w charakterze formalnym, które Rada podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów. 

§ 33. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, 
może czynić uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania wystąpień. 

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim 
zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, uchybiając powadzenie sesji. 

3. W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad bądź przekracza 
przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący przywołuje go zwrotem ,,do rzeczy”. Po dwukrotnym 
przywołaniu Przewodniczący obrad może pozbawić radnego głosu. 

4. W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty 
zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji Przewodniczący przywołuje radnego do porządku 
a jeśli przywołanie nie przyniosło skutku odbiera mu głos polecając odnotowanie tego faktu w protokole 
sesji. 

5. Postanowienia ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję. 

§ 34. 1. Przewodniczący może udzielić głosu Sołtysowi w ramach porządku obrad w sprawach 
dotyczących jednostki pomocniczej, którą reprezentuje. 

2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu zaproszonym gościom. 
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§ 35. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę 
„Wysoka Rado, zamykam.... (nr sesji) sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie”. Czas od otwarcia sesji aż do 
jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji Rady. 

2. Postanowienie ust. 1. dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 36. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza 
miejsca obrad, bezpieczeństwa radnych i innych osób uczestniczących w sesji, a także porządku po jej 
zakończeniu zapewnia Burmistrz działając w tym zakresie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady. 

§ 37. 1. Z każdej sesji pracownik do spraw obsługi Rady sporządza protokół, stanowiący urzędowy 
zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. 

2. Przebieg sesji może być nagrywany dźwiękowo – obrazowo, przechowywanie nagrywania przez 
okres jednego roku. 

3. Protokół powinien zawierać: 

1) pieczęć Rady, 

2) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia, imię i nazwisko przewodniczącego 
obrad i protokolanta, 

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

4) porządek posiedzenia, 

5) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, 

7) wyniki głosowania, 

8) wyszczególnienie podjętych uchwał według numerów i tytułów, 

9) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego od treści uchwały, 

10) podpisy sporządzającego protokół i prowadzącego obrady. 

4. Protokół sesji pozostaje do wglądu dla Radnych dwa dni przed następnym posiedzeniem Rady. 

5. Nie później niż na najbliższej sesji (przed przyjęciem protokołu) radni mogą zgłaszać poprawki lub 
uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po 
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania dźwiękowego z obrad. 

6. Oryginały protokołów przechowuje się w biurze Rady. 

7. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych osób spoza Rady. 

Rozdział 4.
UCHWAŁY 

§ 38. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad na sesji Rada rozstrzyga w formie uchwał. 

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: postanowienia, deklaracje, oświadczenia, stanowiska, 
apele, opinie. 

§ 39. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa 
stanowią inaczej 

§ 40. 1. Uchwały Rady powinny zawierać: 

1) numer, datę i tytuł, 

2) podstawę prawną, 

3) merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały, 
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4) nazwę Komisji Rady sprawującej nadzór nad realizacją uchwały, 

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania, 

6) rozstrzygnięcie dotyczące ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa, a także 
formę jej popularyzacji, 

7) przepisy przejściowe. 

2. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać 
potrzebę podjęcia uchwały. 

3. Projekty uchwał są opiniowane, co do zgodności z prawem przez Radcę Prawnego. 

§ 41. 1. Uchwały Rady Miejskiej podpisuje przewodniczący obrad. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. 

3. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami 
sesji Rady. 

4. Odpisy uchwał Burmistrz przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości 
zależnie od ich treści. 

§ 42. Rada stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu Miasta 
i Gminy Cieszanów, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą, bezwzględną lub 
kwalifikowaną większością głosów. 

§ 43. 1. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, 
zmian brzmienia treści, porządku przepisów - ich treść musi być dokładnie sprecyzowana wraz 
z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie uchwały. 

2. Zgłoszone poprawki poddawane są pod głosowanie, w kolejności od wniosków najbardziej 
odbiegających od projektu. 

3. Projekt uchwały z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie. 

§ 44. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku elektronicznego 
systemu głosowania. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, 
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze 
składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 

3. Głosowanie w trybie jawnym przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy 
Wiceprzewodniczącego i podaje wynik głosowania. 

§ 45. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczęcią Rady w sposób 
zgodny z regulaminem ustalonym przez Radę. 

2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród radnych Komisja 
Skrutacyjna, która przedstawia sposób głosowania, przeprowadza głosowanie, liczy głosy. 

3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki. 

§ 46. 1. Zwykła większość głosów jest to więcej głosów „za” od głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek 
lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem 
przewyższającą połowę ustawowego składu Rady. 

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za 
wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnych oddanych głosów. 
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4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za 
wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od pozostałych ważnie oddanych 
głosów. 

§ 47. 1. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród radnych z dowolnej liczby kandydatów 
zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji. 

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na Przewodniczącego Rady nie uzyska w pierwszej turze 
wyborów wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając je do dwóch 
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę 
głosów. 

3. Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się odrębnie w myśl zasad ustalonych w ust. 1. i 2. 

4. Przewodniczących komisji stałych wybiera się odrębnie spośród radnych. 

5. Wybór na funkcje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 Rada stwierdza uchwałami, odrębnie dla wyboru 
Przewodniczącego Rady, odrębnie dla wyboru Wiceprzewodniczącego i odrębnie dla wyboru każdego 
przewodniczących komisji. 

§ 48. 1. Rada może dokonywać w toku kadencji, w trybie określonym w § 47 zmian na stanowiskach 
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. Z wnioskiem w tej sprawie musi wystąpić, co 
najmniej 1/4 radnych gminy. 

2. Rada może odwołać przewodniczących komisji Rady, w trybie określonym w § 47. Z wnioskiem 
w tej sprawie mogą wystąpić radni w liczbie, co najmniej 3. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych 
w ust. 1 i 2, Rada na najbliższej sesji przyjmuje rezygnację. W tym samym trybie Rada dokonuje zmian 
w składach osobowych komisji w przypadku złożenia rezygnacji przez członka komisji. 

Rozdział 5.
KOMISJE I KLUBY 

§ 49. Rada Miejska powołuje następujące komisje stałe: 

1. Komisję Rewizyjną 

2. Komisję Budżetową 

3. Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 

4. Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

5. Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej 

§ 50. Zakres działania poszczególnych komisji stałych określa załącznik nr 6 do Statutu. 

§ 51. 1. Komisje powoływane są przez Radę w składach 4-10 osobowych, z wyjątkiem Komisji 
Rewizyjnej. 

2. W skład Komisji mogą wchodzić tylko radni. 

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Komisji zatwierdza w odrębnej uchwale ich skład osobowy. 

4. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji stałych Rady. 

5. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą zabierać głos 
w dyskusji, składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. 

§ 52. 1. Posiedzenia Komisji są jawne. 

2. Pracami Komisji kierują ich Przewodniczący lub Zastępcy Przewodniczących Komisji. 

3. Komisje działają na posiedzeniach. 
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4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji ustalając porządek dzienny. 

5. Wspólne posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Rady i wyznacza prowadzącego. 

6. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. 

7. Komisja działa zgodnie z planem pracy przedłożonym Radzie. 

8. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

9. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie opinii. 

10. Komisja może zająć stanowisko w sprawach objętych swym zakresem działania w formie 
wniosku. 

11. W przypadku braku jednomyślności opinia i wniosek podlegają głosowaniu. 

12. Opinię i wnioski Komisji podpisuje radny, który posiedzenie prowadził. 

13. Radny nie może brać udziału w głosowaniu Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 

§ 53. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. 

§ 54. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 
4 radnych. 

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 

3. W zgłoszeniu podaje się: 

1) nazwę klubu, 

2) listę członków, 

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do 
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. 

§ 55. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. 

§ 56. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny 
z rozwiązaniem klubów. 

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych 
bezwzględna większością w obecności co najmniej połowy członków klubu. 

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3. 

4. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. 

5. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 

6. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy. 

7. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów 
Przewodniczącemu Rady. 

8. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. 

§ 57. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji 
i trybu działania Rady. 

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. 
Czas trwania wystąpienia przedstawiciela klubu nie może przekraczać 3 minut. 
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§ 58. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom 
organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. 

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 59. 1. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi określa Rada. 

2. Opracowanie i przedłożenie do uchwalenia projektu budżetu Gminy należy do wyłącznej 
kompetencji Burmistrza. 

3. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami Burmistrz przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej celem 
zaopiniowania. 

§ 60. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy – a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. 

§ 61. 1. Burmistrz zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty 
ich podjęcia. 

2. Uchwały objęte nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej przedkłada Izbie Burmistrz w terminie 
7 dni. 

§ 62. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna: 

1. Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki 
społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych. 

2. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

Rozdział 7.
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

§ 63. 1. Komisja jest stałym organem, kontrolnym Rady, ponadto to spełnia funkcję opiniodawczą 
oraz inicjującą. 

2. Do zadań Komisji należy: 

1) kontrola działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod 
względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem 
faktycznym. 

2) opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową, 

3) podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
działalności gminy. 

§ 64. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków. 

2. Komisja działa na podstawie planu pracy. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

4. Komisja pracuje na posiedzeniach. 

5. Termin przeprowadzenia kontroli ustala Przewodniczący Komisji. 

6. O terminie kontroli powiadamia się z wyprzedzeniem 7 dni podmiot kontrolowany. 

7. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. 



Id: FJLEG-LWKYQ-QPSWN-JAZBQ-BMVKY. Podpisany Strona 11

8. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo być obecny przedstawiciel jednostki. 

9. W związku z wykonywaną działalnością Komisja ma prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych; 

2) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się 
w jednostce kontrolowanej, związanych z jej działalnością; 

3) żądania od wszystkich właściwych podmiotów i osób złożenia wyjaśnień i informacji; 

4) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów; 

5) powoływania biegłych ekspertów do uczestnictwa w pracach kontrolnych Komisji. 

10. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielać członkom Komisji ustnych lub 
pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. 

11. Osoby kontrolujące podlegają przepisom o ochronie informacji niejawnych. 

12. Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku 
pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową. 

13. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz 
kierownik jednostki kontrolowanej. 

14. Protokół ujmuje uchybienia i nieprawidłowości ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne jak 
również osiągnięcia i przykłady dobrej i rzetelnej pracy. 

15. Protokół ponadto powinien zawierać: 

1) nazwę jednostki kontrolowanej; 

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących; 

3) określenie przedmiotu kontroli; 

4) wykorzystane dowody; 

5) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy podpisu; 

6) wykaz załączników. 

16. Sporządzony protokół Komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi. 

Rozdział 8.
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO I ZASŁUŻONEGO 

OBYWATELSTWA GMINY 

§ 65. 1. Tytuł honorowego lub zasłużonego obywatela Gminy przyznaje się osobom szczególnie 
aktywnym w pracy na rzecz społeczności gminnej, utrzymującym głęboką więź z gminą, 
reprezentującym wysoki poziom moralny, wybitnym osobistościom. 

2. Tytuł honorowego obywatela może być nadawany obywatelom Polski i cudzoziemcom. 

3. Tytuł zasłużonego obywatela nadaje się mieszkańcom gminy. 

§ 66. Honorowe obywatelstwo lub tytuł zasłużonego obywatela gminy nadaje Rada Miejska na 
wniosek: 

1. organizacji i stowarzyszeń społecznych, 

2. parafii i związków wyznaniowych, 

3. komitetów inicjatyw społecznych przy poparciu, co najmniej 100 osobowej grupy mieszkańców, 

4. radnych w liczbie 2/3 ustawowego składu Rady, 

5. Burmistrza. 
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§ 67. 1. Wniosek powinien zawierać: 

1) uzasadnienie, 

2) notę biograficzną, 

3) podpisy osób prawnych i fizycznych składających wnioski zgodnie z § 66: 

a) § 66 pkt. 1) uchwały walnych zebrań, 

b) § 66, pkt. 2, 3, 4.5 podpisy osób. 

2. Wnioskodawcy przedkładają wniosek Przewodniczącemu Rady. 

3. Wniosek opiniowany jest przez Komisje Stałe Rady Miejskiej właściwe dla przedmiotu działania, 

4. Przewodniczący Rady przygotowuje projekt uchwały. 

§ 68. Rejestr i dokumentację związaną z nadaniem honorowego i zasłużonego obywatelstwa 
ewidencjonuje i przechowuje biuro Rady. 

§ 69. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może odebrać honorowe lub zasłużone 
obywatelstwo podejmując stosowne uchwały 

Rozdział 9.
ZASADY KORZYSTANIA OBYWATELI Z INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

FUNKCJONOWANIA ORGANÓW GMINY 

§ 70. Funkcjonowanie organów Gminy jest jawne, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 
z ustaw. 

§ 71. 1. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo do uzyskiwania 
informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia Komisji. O terminach posiedzeń Rady i jej Komisji 
zawiadamia się za pomocą ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz zwyczajowo przyjętego 

2. Każdy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady, posiedzenia Komisji, wglądu 
do protokołów z posiedzeń organów Gminy sporządzania z nich własnych notatek i odpisów oraz żądania 
ich uwierzytelnienia na następujących zasadach: 

1) wnioskodawca zgłasza na piśmie Burmistrzowi wniosek o udostępnienie dokumentów. 

2) dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się po uprzednim zaakceptowaniu przez 
Burmistrza zakresu i terminu przeglądu dokumentów przez wyznaczonego pracownika i pod jego 
nadzorem. 

§ 72. Przepisu § 71 ust. 2 nie stosuje się do dokumentacji objętej ochroną tajemnicy państwowej, 
a także do innych akt, które według przepisów szczególnych objęte są klauzulą tajności lub poufności. 

§ 73. Odmowa umożliwienia wnioskodawcy przeglądania żądanej dokumentacji organów Gminy 
i sporządzania z niej notatek i odpisów następuje zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 

§ 74. Skargę na odmowę, o której mowa w § 73 rozpatruje się w trybie Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. 

Rozdział 10.
ZASADY TWORZENIA NOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ICH ŁĄCZENIA, 

PODZIAŁU I ZNOSZENIA 

§ 75. Utworzenie nowej jednostki pomocniczej, połączenie z inną jednostką pomocniczą, jej podział 
lub zniesienie, wymaga uprzedniej zmiany Statutu Gminy oraz Sołectw, których zmiana dotyczy 

§ 76. 1. Dokonanie zmian, o których mowa w § 75 może nastąpić po przeprowadzeniu konsultacji. 

2. Tryb przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała. 

3. Opinie te powinny być przedstawione w formie uchwał Zebrania Wiejskiego. 
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Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 77. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 78. Traci moc uchwała Nr 22/III/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 2003 r. 
nr 23 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

§ 79. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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