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UCHWAŁA Nr XIX/121/2000 

RADY GMINY W SAWINIE 

z dnia 29 lutego 2000 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sawin. 

(Lublin, dnia 30 sierpnia 2001 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Sawin w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały: 

 1) Nr XVII/84/96 Rady Gminy w Sawinie z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Sawin, 

 2) Nr IV/7/98 Rady Gminy w Sawinie z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie przyjęcia regulaminu rady gminy,  

 3) Nr XX/98/96 Rady Gminy w Sawinie z dnia 12 lipca 1996r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji rewizyjnej rady gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK
(1)

 

STATUT GMINY SAWIN 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Mieszkańcy gminy stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową. 

2. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Sawin. 

3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 19022 ha. Granice gminy zaznaczone są na mapie stanowiącej załącznik 

Nr 1 do Statutu. 

4. Herbem gminy jest znak herbowy "Rawicz". Wzór herbu i flagi stanowi załącznik Nr 2 do Statutu. 

§ 2. 1. Gmina posiada osobowość prawną. 

2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. 

§ 3. Pieczęcią urzędowa gminy jest pieczęć okrągła z godłem pośrodku oraz napisem Urząd Gminy Sawin. 

§ 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

- gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Sawin, 

- radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sawin, 

- Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sawin, 

- przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Sawin, 

- urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Sawin, 

- wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sawin. 

Rozdział II 

Jednostki pomocnicze gminy - zasady tworzenia. 



§ 5. Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały rady gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub 

z ich inicjatywy. 

§ 6. 1. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania 

przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami. 

2. Granice jednostek pomocniczych, organizację, zakres i zasady ich działania określają odrębne statuty. 

3. Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą jednostka 

pomocnicza zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niego dochodami w zakresie i na zasadach szczegółowo 

określonych w statucie jednostki. 

4. Rada odrębną uchwałą określa zasady przekazywania jednostkom pomocniczym środków budżetowych na realizację zadań 

przez te jednostki 

§ 7. 1. Jednostkami pomocniczymi są sołectwa. 

2. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik Nr 3 do Statutu. 

3. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych, których mowa w ust.1 sprawuje rada gminy. 

Rozdział III 

Zakres działania i zadania gminy. 

§ 8. Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz 

innych podmiotów. 

§ 9. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we 

własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

§ 10. 1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców realizuje: 

a) zadania własne, 

b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw szczególnych, 

c) zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów, 

d) zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumień. 

2. Zadania, o których mowa w ust.1 lit. b-d. są wykonywane po zapewnieniu grodków finansowych na ich realizację przez 

administrację rządową. 

§ 11. 1. W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z 

innymi podmiotami. 

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Statutu. 

§ 12. 1. Rada Gminy uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej. 

2. Statut jednostki organizacyjnej określa min. siedzibę, zakres działania, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres 

uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem. 

3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta gminy. 

§ 15. 1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania 

międzygminnego. 

2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych rada może podjąć uchwałę o przystąpieniu do związku 

międzygminnego. 

3. Gmina może zawrzeć porozumienie międzygminne z inną gminą w celu powierzenia jednej z nich określonych przez nie 

zadań publicznych 

Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy. 

§ 14. 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio (w głosowaniu 

powszechnym) lub za pośrednictwem organów gminy. 

2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybory radnych oraz referendum w sprawach o 

odwołanie rady przed upływem kadencji, samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz innych sprawach ważnych dla 

gminy. 

3. Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum są określone w rozdziale V Statutu oraz w ustawie szczególnej. 

§ 15. 1. Organami gminy są: rada gminy oraz Wójt gminy. 

2. Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 15a. 
(2)

 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 

2. Jawność organów gminy obejmuje w szczególności prawa obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy i 



posiedzenia jej komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów 

posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 

3. Dostęp obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych odbywa się na podstawie 

złożonego wniosku o wgląd do dokumentów, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta bądź Sekretarza Gminy. 

4. Wniosek o wgląd do dokumentów winien zawierać: 

a) imię i nazwisko ubiegającego się o wgląd do dokumentów, 

b) zakres sprawy do której ma nastąpić wgląd oraz jakiej sprawy ma dotyczyć, 

c) zakres korzystania z dokumentu (wykonanie notatek, kserokopia). 

5. Udostępnianie dokumentów odbywa się w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach 10.00 - 13.00 w obecności osoby 

udostępniającej dokumenty. 

W odniesieniu do dokumentów z ostatnich posiedzeń organów gminy i komisji nie wcześniej jednak niż 14 dni po odbytym 

posiedzeniu. 

§ 16. 1. Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców 

w drodze referendum. 

2. Organem wykonawczym gminy jest Wójt gminy. 

§ 17. 1. 
(3)

 Uchwały organów gminy zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu w 

głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

Zasada ta nie ma zastosowania do głosowania tajnego. 

§ 18. 1. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. 

2. 
(4)

 Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy w głosowaniu powszechnym na okres 4 lat, licząc od 

dnia wyboru. 

3. Zasady i tryb wyboru rady gminy określa ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i Sejmików 

Województw. 

§ 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

2. 
(5)

 Funkcji określonych w ust.1 nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej. 

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

4. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad rady. W przypadku nieobecności 

przewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca. 

§ 20. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

2. 
(6)

 Przewodniczący rady jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek Wójta, grupy radnych stanowiącej co najmniej 1/4 

ustawowego składu rady, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

3. Sesje rady są jawne, co oznacza, że wstęp na salę obrad mają wszyscy zainteresowani. 

4. 
(7)

 (skreślony). 

§ 21. 1. Sołtys może uczestniczyć w sesji rady bez prawa głosowania. 

2. 
(8)

 Przewodniczący rady gminy jest zobowiązany każdorazowo do zawiadomienia sołtysa jako przewodniczącego organu 

wykonawczego sołectwa, na takich samych warunkach jak radnych, o sesji rady gminy. 

§ 22. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, komisjom, klubom radnych oraz grupie radnych w składzie co 

najmniej 5 radnych. 

§ 23. Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadzenia został szczegółowo określony w regulaminie rady, stanowiącym 

załącznik Nr 5 do Statutu. 

§ 24. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

 1) uchwalenie statutu gminy i statutów jednostek pomocniczych oraz regulaminu organizacyjnego urzędu gminy, 

 2) 
(9)

 ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego 

działalności. 

 3) powoływanie i odwoływanie - na wniosek przewodniczącego zarządu sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym 

księgowym budżetu, 

 4) powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego, 

 5) powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji, 

 6) uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi gminy z tego tytułu, 



 7) uchwalanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 8) uchwalanie programów gospodarczych, 

 9) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 

 10) podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach, 

 11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 

dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez 

radę gminy, 

f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażania ich w majątek, 

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym. 

 12) określanie wysokości sumy, do której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

12a)°
(10)

 podejmowanie uchwał w sprawie wykonywania zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości 

województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

 13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, 

 14) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami w tym przyjęcie statutu związku gmin oraz wydzielenie 

na ten cel odpowiedniego majątku, 

14a)°
(11)

 podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 

przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 

 15) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników, 

 16) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 

16a)°
(12)

 podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 

 17) powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego, 

 18) uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia, 

 19) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady. 

§ 25. 1. Rada gminy powołuje komisję rewizyjną w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

2. Komisja wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne zadania zlecone przez radę w zakresie 

kontroli. 

3. 
(13)

 W skład komisji rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i 

wiceprzewodniczących rady. 

4. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa załącznik Nr 6 do Statutu. 

§ 26. 1. Rada powołuje ponadto następujące komisje stałe: 

a) Budżetowa, 

b) 
(14)

 (skreślona), 

c) Kultury, Oświaty Sportu i Zdrowia. 

2. 
(15)

 (skreślony). 

3. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania, określa rada w uchwale. 

4. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego komisji. 

§ 27. 1. Do zadań komisji stałych należy: 

 1) opiniowanie uchwał rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie kompetencji komisji, 

 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

 3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i 

obywateli, 

 4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie kompetencji komisji. 

§ 28. 1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań 

2. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych, określa rada w uchwale o ich powołaniu. 

§ 29. Komisje podlegają radzie, której przedstawiają na początku roku kalendarzowego plan pracy oraz sprawozdania z 

działalności przynajmniej raz na rok. 

§ 30. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 

2. 
(16)

 Klub nie może liczyć mniej niż 3 radnych. 



3. Radni - członkowie klubu zgłaszają fakt utworzenia klubu przewodniczącemu rady, który niezwłocznie informuje o tym 

fakcie wójta oraz radę na najbliższej sesji. 

4. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów działających w radzie. 

5. Lokale niezbędne dla działalności klubów zapewnia wójt gminy. 

§ 51. 1. Utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami oraz przyjmowanie od nich do rozpatrzenia przez właściwe organy 

gminy postulatów i wniosków jest podstawowym obowiązkiem radnego. 

2. Radni winni współdziałać z jednostkami pomocniczymi gminy i informować mieszkańców o poczynaniach władz 

samorządowych. 

3. Radni zobowiązani są brać udział w pracach rady i jej organów oraz tych instytucji samorządowych, do których zostali 

wybrani, 

§ 32. Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie, radny może: 

- domagać się wniesienia pod obrady rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców, 

- podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy, 

- żądać pomocy Wójta i urzędu wynikających z działalności radnego a w szczególności informacji o planach i realizacji 

zadań budżetowo - gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania. 

§ 33. 1. Za udział w pracach rady, zarządu oraz innych posiedzeniach komisji, radnemu, członkowi komisji spoza rady oraz 

sołtysowi uczestniczącemu w sesji rady lub posiedzeniu komisji na zaproszeni, o którym mowa w § 21 przysługują diety i zwrot 

kosztów podróży wg zasad określonych w odrębnej uchwale rady. 

2. Należności, o których mowa w ust.1, przysługujące przewodniczącemu rady, mogą być zryczałtowane uchwałą rady. 

§ 34. 1. Za zaniedbanie obowiązków, rada po wysłuchaniu wyjaśnień radnego może udzielić radnemu "regulaminowego 

ostrzeżenia" a w przypadkach rażących zaniedbań "regulaminowej nagany". 

2. Rada może zarządzić powiadomienie mieszkańców o ukaraniu radnego naganą. 

§ 35. Radni korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

§ 36. 1. Za obsługę rady, komisji oraz radnych odpowiedzialny jest Wójt gminy. 

§ 37. 
(17)

 (skreślony). 

§ 38. 
(18)

 (skreślony). 

§ 39. 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek 

zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. 

2. Zarząd może udzielić wójtowi upoważnienia do składania jednoosobowych oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności gminy. 

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest 

kontrasygnata skarbnika gminy, lub osoby przez niego upoważnionej. 

§ 40. 
(19)

 (skreślony). 

§ 41. 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. 

2. Organizacje i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez radę na wniosek Wójta. 

§ 42. 1. Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy, określone przepisani prawa. 

2. Do zadań Wójta należą w szczególności: 

a) przygotowanie projektów uchwał rady, 

b) określenie sposobu wykonania uchwał, 

c) gospodarowanie mieniem komunalnym, 

d) przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie, 

e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

f) wykonywanie zadań zleconych i przejętych od administracji rządowej w drodze porozumienia, 

g) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady, 

h) przedkładanie radzie sprawozdań z wykonania budżetu gminy, 

i) wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, 

zarządzenia takie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu rady, 

j) współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie, 

k) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz 

wykorzystaniu środków budżetowych, 

l) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości 

ustalonej przez radę, 

ł) rozpatrywanie ofert zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 



m) ustalanie zakresu spraw gminy, których prowadzenie w swoim imieniu wójt może powierzyć sekretarzowi gminy. 

5. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie radzie gminy. 

§ 43. 1. 
(20)

 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz. 

2. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. 

§ 44. Wójt przyjmuje interesantów w ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu, dniach i godzinach. 

§ 45. 
(21)

 W razie nieobecności wójta zastępstwo sprawuje jego zastępca. 

§ 46. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie gminy oraz jednostkach administracyjnych gminy są osoby 

zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie: 

a) wyboru, 

b) 
(22)

 (skreślona), 

c) powołania - sekretarz, skarbnik, 

d) umowy o pracę - pozostali pracownicy. 

§ 47. 
(23)

 (skreślony). 

§ 48. 1. Ustalenia warunków pracy i płacy dla pracowników samorządowych z wyboru t.j. wójta gminy dokonuje rada w 

drodze uchwały. 

2. 
(24)

 Przewodniczący rady jest upoważniony do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta z wyłączeniem 

prawa do ustalania wynagrodzenia. 

3. Przewodniczący zarządu jest właściwym do nawiązania stosunku pracy z pozostałymi pracownikami samorządowymi. 

§ 49. Przed podjęciem pracy, pracownik zatrudniony na podstawie wyboru, mianowania lub powołania, składa ślubowanie o 

następującej treści "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć Państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać 

porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania". 

§ 50. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa. 

§ 51. Rada w drodze odrębnej uchwały powoła na okres kadencji rady komisje dyscyplinarne I i II instancji do orzekania w 

sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych. 

§ 52. 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu. Prowadzi sprawy gminy 

powierzone przez wójta w zakresie ustalonym przez Wójta. 

2. Skarbnik wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu. 

3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu 

gminy. 

Rozdział V 

Zasady i tryb przeprowadzania referendum. 

§ 55. 1. O najistotniejszych sprawach gminy decydują jej mieszkańcy w formie referendum. 

2. Referendum może być zwoływane w każdej sprawie ważnej dla gminy. 

3. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: 

 1) samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne, 

 2) odwołania władz gminy przed upływem kadencji. 

§ 54. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawione na 

urzędowej karcie do głosowania albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami. 

§ 55. W referendum mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy, posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 56. 1. Referendum przeprowadza rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do 

głosowania. 

2. Referendum w sprawie odwołania rady przed upływem kadencji, przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców. 

3. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania 

4. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym rozwiązaniem w sprawie poddanej referendum oddano więcej niż 

połowę ważnych głosów. 

§ 57. 1. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowej liczby radnych. 

2. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada podaje niezwłocznie do wiadomości mieszkańców gminy oraz publikuje w 

dzienniku urzędowym województwa. 



§ 58. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 11.X.1991r.o referendum gminnym 

(Dz.U z 1996 r. Nr 84, poz. 386). 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa gminy. 

§ 59. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu gminy. 

2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, Wójt przedkłada radzie najpóźniej do 15 

listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

3. Budżet powinien być uchwalony najpóźniej do 31 marca roku budżetowego. 

4. Za prawidłowe wykonanie budżetu odpowiada Wójt. 

5. Gospodarka finansowa jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w sposób 

przyjęty w gminie. 

§ 60. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które Wójt obowiązany jest 

przedstawić radzie wraz z projektem budżetu, określa odrębna uchwała. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe. 

§ 61. 1. Przepisy gminne ogłaszane są poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej urzędu gminy i w innych miejscach 

publicznych. 

2. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu. 

§ 62. 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów gminy (protokoły, ewidencje, itp.) regulują odrębne przepisy lub 

zarządzenia wójta. 

2. Zasady obsługi interesantów przez organy gminy, w szczególności udzielania informacji urzędowych, udostępniania 

dzienników urzędowych, zbioru przepisów gminnych, określa regulamin organizacyjny urzędu. 

§ 63. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowani przepisy ustaw: 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 21, poz. 124 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).  

§ 64. Zmiana statutu wymaga uchwały rady gminy. 

§ 65. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

GMINA SAWIN 

SCHEMAT UKŁADU PRZESTRZENNEGO 
(grafikę pominięto) 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

FLAGA I HERB GMINY SAWIN 
(grafikę pominięto) 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Sawin 

Nazwa sołectwa 

 1. Bachus 

 2. Bukowa Mała 

 3. Bukowa Wielka 

 4. Chutcze 

 5. Czułczyce 

 6. Czułczyce Kolonia 

 7. Czułczyce Małe 

 8. Jagodno 

 9. Krobonosz 

 10. Łowcza 



 11. Łukówek 

 12. Malinówka 

 13. Petryłów 

 14. Podpakule 

 15. Radzanów 

 16. Sajczyce 

 17. Sawin 

 18. Serniawy 

 19. Średni Łan 

ZAŁĄCZNIK Nr 4
(25)

 

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy. 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 2. Gminna Biblioteka Publiczna 

 3. Zespół Szkół w Sawinie 

 4. Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej 

 5. Szkoła Podstawowa w Czułczycach 

 6. (skreślony) 

 7. Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej 

 8. (skreślony) 

ZAŁĄCZNIK Nr 5
(26)

 

REGULAMIN PRACY RADY GMINY 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Rada Gminy działa przy pomocy Komisji i Wójta Gminy. 

2. Wójt Gminy i Komisja działają pod kontrolą Rady Gminy, której składają sprawozdania ze swej działalności. 

§ 2. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie 

o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw. 

§ 3. Rada Gminy odbywa sesje w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

§ 4. Rada Gminy może odbywać sesje zwoływane na wniosek Wójta Gminy lub 1/4 ustawowego składu rady. 

II. Przygotowanie sesji 

§ 5. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący proponując porządek obrad, miejsce, dzień 

oraz godzinę rozpoczęcia obrad. 

2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz pozostałymi niezbędnymi 

materiałami związanymi z porządkiem obrad, przy czym zawiadomienie o sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub 

sprawozdawczej z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją. 

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję. 

5. Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i 

odbyciu sesji. 

III. Obrady 

§ 6. 1. Sesje Rady Gminy są jawne. 

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu 

miejsca. 

§ 7. 1. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową zgodnie z treścią ustawy o tajemnicy 

państwowej jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada Gminy obraduje przy drzwiach zamkniętych. 

2. (skreślony). 

§ 8. Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych (quorum) 

chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej. 

§ 9. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego obrad Rady Gminy bądź 



radnych, można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej 

samej sesji. 

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 można postanowić w szczególności ze względu na brak możliwości 

wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne 

nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw. 

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można 

ustalić quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją 

moc. 

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich 

zakończeniem odnotowuje się w protokole i dopuszcza się możliwość nie wypłacenia należnej im diety za udział w obradach sesji. 

§ 11. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący Rady Gminy, w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi 

potrzeba zastąpienia go w obradach - Wiceprzewodniczący. 

§ 12. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły "Otwieram ... sesję Rady Gminy 

Sawin". 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, w przypadku braku quorum 

stosuje się przepisy § 9 Regulaminu Pracy Rady Gminy. 

§ 15. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad Rady 

Gminy. 

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny lub wójt. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji jest obligatoryjnym punktem porządku obrad. 

4. Protokół z poprzedniej sesji winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi 

być odczytywany w toku sesji. 

5. W porządku obrad każdej sesji przewiduje się złożenie krótkiej informacji z wykonania wniosków radnych zgłoszonych na 

poprzedniej sesji (pisemnych i ustnych) oraz informację Wójta z działań podejmowanych przez Zarząd w okresie od ostatniej sesji. 

§ 14. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz 

innych osób uczestniczących w sesji. 

2. Przewodniczący obrad udziela głosu w/g kolejności zgłoszeń, może w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza 

kolejnością. 

3. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy". 

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego obrad. 

5. Jeżeli temat, sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź utrudniają 

prowadzenie sesji (Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku" a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać 

mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 

6. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady. 

7. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad tym osobom, które swoim zachowaniem 

lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. 

§ 15. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam obrady ... sesji 

Rady Gminy Sawin". 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 

§ 16. 1. Pracownik urzędu Gminy z każdej sesji Rady Gminy sporządza protokół, który musi zawierać podejmowane 

rozstrzygnięcia. 

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych uchwał, złożone 

na piśmie usprawiedliwienie osób nieobecnych, oświadczenia, sprawozdania i inne dokumenty stanowiące załączniki do 

rozpatrywanych spraw (tematów) złożone na ręce Przewodniczącego. 

3. Z protokołami sesji radny może zapoznać się w urzędzie gminy oraz na każdej sesji. 

4. W trakcie obrad sesji w pkt. dotyczącym "Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji" radni mogą zgłaszać poprawki lub 

uzupełnienia do protokołu obrad poprzedniej sesji przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu 

protokolanta. 

§ 17. Pracownik sprawujący obsługę sesji sporządza z każdej sesji Rady protokół. 

§ 18. 1. Protokół sesji winien zawierać: 

a) datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię 

Przewodniczącego i protokolanta, 

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

c) nazwiska i imiona radnych nieobecnych z podaniem przyczyn nieobecności, 

d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

e) uchwalony porządek obrad, 



f) streszczenie przebiegu obrad, teksty podjętych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymali się", 

h) na prośbę radnego w protokole należy zapisać indywidualny sposób jego głosowania, 

i) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół. 

IV. Podejmowanie uchwał. 

§ 19. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwały. 

§ 20. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że inny tryb przewidują przepisy. 

§ 21. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni w liczbie minimalnej 5 osób, członkowie Zarządu, Komisje, kluby radnych. 

§ 22. 1. Uchwały Rady Gminy powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać: 

a) datę i tytuł, 

b) podstawę prawną, 

c) dokładną merytoryczną treść uchwały, 

d) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, 

e) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania, 

f) nadto inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie 

itp. 

§ 23. Uchwały numeruje się uwzględniając numer (cyframi rzymskimi) kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok 

podjęcia uchwały. 

§ 24. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady sesji. 

§ 25. 1. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołami sesji. 

2. Kopie uchwał przekazuje się Wójtowi oraz właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości w zależności od ich treści. 

§ 26. Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia. 

§ 27. Wójt przedstawia właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwały o nieudzieleniu 

Wójtowi Gminy absolutorium oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia ich 

podjęcia. 

V. Tryb głosowania. 

§ 28. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni. 

§ 29. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 

2. Na wniosek radnego dopuszcza się głosowanie jawne przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem 

radnego. 

3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Gminy przeliczając głosy oddane "za", "przeciw", 

"wstrzymujących się" sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji nakazując odnotowanie wyników głosowania w 

protokole. 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady. 

§ 30. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo oraz na uzasadniony wniosek radnego przyjęty w 

głosowaniu jawnym. 

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym 

każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z 

wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji. 

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji. 

§ 31. 1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w 

taki sposób aby jej redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad 

pozostałymi wnioskami. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z 

nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej zarządza wybory. 

§ 32. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą 

liczbę głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. 



2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę 

głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe. 

§ 33. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała co 

najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

§ 34. 1. 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, a 

zarazem tej połowie najbliższą. 

2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas gdy za wnioskiem lub kandydaturą 

zostało oddanych 50%+1 ważnie oddanych głosów. 

3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie ważnie oddanych głosów stanowi pierwsza liczba całkowita 

przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. 

§ 35. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjmuje w głosowaniu jawnym Rada Gminy. 

2. Po przeprowadzeniu głosowania Rada Gminy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu organu decyduje o absolutorium dla Wójta Gminy. Podejmując uchwałę o absolutorium, Rada Gminy obok sposobu 

realizacji budżetu bierze pod uwagę wykonywanie innych uchwał Rady Gminy oraz prawidłowość działania Wójta Gminy we 

wszystkich sprawach należących do jego kompetencji. 

VI. Komisje rady. 

§ 57. 1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje. 

2. Komisje podlegają radzie. 

§ 58. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych 

uchwałach. 

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. 

§ 59. 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu 

Komisji. 

VII. Radni 

§ 40. 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których 

został wybrany lub desygnowany. 

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez: 

- informowanie wyborców o stanie działalności gminy. 

- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady, 

- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady, 

- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy, 

- informowanie mieszkańców o swojej działalności w radzie. 

§ 41. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności. 

2. Radny, w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia Komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność 

składając stosowne pisemne wyjaśnienie. 

§ 42. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki swej pracy w Radzie. 

VIII. Wspólne sesje Rad Gmin. 

§ 43. 1. Rada Gminy może odbywać wspólne sesje z innymi Radami Gmin w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia 

ich wspólnych spraw. 

2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin. 

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wszystkich Rad Gmin. 

§ 44. 1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej gminy. 

2. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin, biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni uczestniczący 

we wspólnej sesji postanowią inaczej. 

3. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. 

IX. Postanowienia końcowe. 

§ 45. 1. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego 

interpretacji. 



ZAŁĄCZNIK Nr 6
(27)

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sawin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb działania Komisji 

Rewizyjnej Gminy Sawin, zwanej dalej "Komisją". 

§ 2. 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sawin, jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Wójta 

Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych. 

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w 

usuwaniu tych zjawisk. 

3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materiały z kontroli działalności Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, 

dokonywanych przez inne podmioty z kontroli zewnętrznych. 

4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym regulaminie. 

§ 3. Komisja podlega Radzie Gminy. 

II. Skład Komisji Rewizyjnej. 

§ 4. 1. Komisja składa się z: Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 2, wybieranych wyłącznie spośród 

radnych uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

2. W skład Komisji nie mogą być powoływani radni pełniący funkcje Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. 

3. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka Komisji na 

Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady. 

§ 5. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji, w sprawach, w których może powstać 

podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 

2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje Przewodniczący Komisji. 

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Przewodniczący Rady Gminy. 

4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

§ 6. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. 

III. Zadania kontrolne. 

§ 7. 1. Komisja kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy pod 

względem: 

- legalności 

- gospodarności 

- rzetelności 

- celowości 

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

2. Komisja, kontrolując działalność Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy bada w szczególności gospodarkę finansową, w 

tym wykonanie budżetu Gminy. 

§ 8. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. 

§ 9. 1. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 

a) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół zagadnień. 

b) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, 

stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 

c) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku działalności 

jednostki. 

§ 10. 1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez 

Radę. 

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej zatwierdzonym planem pracy 

Komisji. 

3. Komisja może przeprowadzać kontrole problemowe i sprawdzające także, wówczas, gdy nie są objęte zatwierdzonym 

planem pracy Komisji. 

§ 11. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego 



w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i oceną kontrolowanej działalności według 

kryteriów określonych w § 7 ust. 1. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w 

szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia 

kontrolowanych. 

IV. Tryb kontroli. 

§ 12. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch 

członków Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności 

pomiędzy kontrolujących. 

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji. 

4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez 

Przewodniczącego Komisji określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzania 

kontroli. 

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego 

podmiotu upoważnienia o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste. 

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków komisji może przystąpić do kontroli problemowej bez 

wcześniejszej uchwały Komisji oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w 

szczególności sytuacje w których członek komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą 

przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia i 

życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. 

§ 13. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie 

zawiadamia o tym Kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady. 

§ 14. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego 

przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i 

materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń 

kontrolowanego podmiotu. 

3. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych wyjaśnień. 

4. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 15. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 

V. Protokoły kontroli. 

§ 16. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - niezwłocznie - protokół pokontrolny, obejmujący: 

 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 

 2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 

 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 

 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 

 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 

 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w 

działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle, 

 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 

 8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu 

z podaniem przyczyn odmowy, 

 9) protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

§ 17. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - 

otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu. 

VI. Zadania opiniodawcze. 

§ 18. 1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Wójtowi. 

2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady. 

3. Wniosek o którym mowa w ust.1, Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 



§ 19. (skreślony). 

§ 20. Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady. 

VII. Plany pracy i sprawozdania Komisji 

§ 21. 1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 28 lutego każdego roku. 

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 

- terminy i tematy odbywania posiedzeń, 

- terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli. 

§ 22. 1. Komisja składa Radzie - w terminie do dnia 31 marca każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w 

roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 

- liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 

- wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 

- podjęte uchwały i wnioski, 

- ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 

VIII. Posiedzenie Komisji. 

§ 23. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji 

oraz w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenia mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemny wniosek: 

- Przewodniczącego Rady, 

- nie mniej niż 1/4 radnych, 

- nie mniej niż 2 członków Komisji. 

3. Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji obowiązani są wskazać we 

wniosku przyczynę jego złożenia. 

4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji: 

- radnych nie będących członkami Komisji, 

- osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów. 

5. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby. 

6. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji. 

§ 24. 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. 

IX. Postanowienia końcowe. 

§ 25. Obsługę biurową zapewnia Wójt. 

§ 26. 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z 

przedmiotem działania Komisji. 

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty 

wynagrodzenia ze środków gminnych, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały 

zobowiązującej osoby zarządzające mieniem gminnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy. 

§ 27. Komisja może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. 

ZAŁĄCZNIK Nr 7
(28)

(skreślony). 

Przypisy: 
1)

 Użyte w różnych przypadkach wyrazy "Zarząd Gminy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wójt 

Gminy", a wyrazy "Rada Gminy w Sawinie" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Rada Gminy Sawin", 

zgodnie z § 1 pkt 1 i 2 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 

marca 2003 r. 
2)

 § 15a dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
3)

 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
4)

 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 
5)

 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 



6)
 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) 

zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
7)

 § 20 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) 

zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
8)

 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
9)

 § 24 ust. 2 pkt 2: 

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2003 r. 
10)

 § 24 ust. 2 pkt 12a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) 

zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
11)

 § 24 ust. 2 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 5 lit. c) uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) 

zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
12)

 § 24 ust. 2 pkt 16a dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) 

zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
13)

 § 25 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 
14)

 § 26 ust. 1 lit. b) skreślona przez § 1 pkt 7 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 
15)

 § 26 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 7 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 
16)

 § 30 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 
17)

 § 37 skreślony przez § 1 pkt 9 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2003 r. 
18)

 § 38 skreślony przez § 1 pkt 9 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2003 r. 
19)

 § 40 skreślony przez § 1 pkt 9 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2003 r. 
20)

 § 43 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 
21)

 § 45 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXI/131/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. (Lubel.2001.69.1068) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 30 sierpnia 2001 r. 
22)

 § 46 lit. b) skreślona przez § 1 uchwały nr XIII/73/04 z dnia 27 lutego 2004 r. (Lubel.2004.74.1334) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 8 maja 2004 r. 
23)

 § 47 skreślony przez § 1 pkt 9 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2003 r. 
24)

 § 48 ust. 2: 

- zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2002 r. 

- zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2003 r. 
25)

 Załącznik nr 4: 

- zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2002 r. 

- zmiana z § 1 pkt 12 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 

marca 2003 r. nie została naniesiona na tekst z uwagi na bezprzedmiotowość. 
26)

 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) 

zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2002 r. 
27)

 Załącznik nr 6: 

- zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr XXXVI/217/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. (Lubel.2002.9.312) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2002 r. 

- zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. uchwałę z 

dniem 1 marca 2003 r. 
28)

 Załącznik nr 7 skreślony przez § 1 pkt 15 uchwały nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Lubel.2003.16.841) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 marca 2003 r. 

 


