Uchwała Nr IV/32/2007
Rady Gminy Baranów
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie Statutu Gminy Baranów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Gminy
Baranów uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Statut Gminy Baranów o następującej treści:
„
STATUT
GMINY BARANÓW
Rozdział l
Postanowienia ogólne.
§1.
Statut określa:
1) ustrój Gminy Baranów,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy, Komisji Rady
Gminy i Wójta Gminy Baranów,
4) tryb pracy Komisji Rewizyjnej,
5) zasady działania klubów radnych,
6) zasady realizacji jawności działania organów Gminy – zasady dostępu obywateli do
dokumentów i korzystania z nich.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Baranów;
2) Mieszkańcu - naleŜy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Baranów;
3) Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy Baranów;
4) Radnym - naleŜy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Baranów;

5) Przewodniczącym Rady - naleŜy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady
Gminy Baranów;
6) Komisji - naleŜy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Baranów;
7) Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Baranów;
8) Urzędzie - naleŜy przez to rozumieć Urząd Gminy Baranów;
9) Statucie - naleŜy przez to rozumieć Statut Gminy Baranów;
10) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rozdział II
Gmina
§ 3.
1. Gmina Baranów jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej
mieszkańców oraz terytorium o powierzchni 85 km2.
2. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Baranów.
3. Granice Gminy określone są na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.
§ 4.
1. W celu wykonywania zadań słuŜących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, tworzenia warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju, gmina
moŜe tworzyć jednostki organizacyjne, współdziałać z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego a takŜe zawierać umowy z innymi podmiotami.
2.Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych określa załącznik Nr 2 do niniejszego
statutu.
3. Zmiana w treści załącznika określonego w ust. 2 na podstawie odrębnej uchwały
Rady stanowi zmiany Statutu.
Rozdział III
Jednostki pomocnicze
§ 5.
1.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Jednostkami pomocniczymi w Gminie są sołectwa.
Gmina obejmuje swym terytorium osiemnaście sołectw:
Baranów,
Czołna,
Dębczyna,
Gródek,
Huta,
Karczunek,
Klin,
Kozioł,
Łukawica,
Łukawka,

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Łysa Góra,
Niwa,
Nowomichowska,
Pogonów (obejmuje wsie Pogonów i Motoga),
Składów,
Śniadówka,
Wola Czołnowska,
Zagóźdź.

3. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada.
§ 6.
1. Sołectwa tworzy Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami lub z ich inicjatywy, uwzględniając uwarunkowania przestrzenne, więzi
gospodarcze i społeczne, a szczególnie optymalne zabezpieczenie potrzeb
mieszkańców.
2. Granice sołectw, ich organizacje i zasady działania określają statuty nadane przez
Radę w drodze uchwały.
3. Inicjatorami utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być:
1) zebranie wiejskie,
2) rada sołecka dotychczasowego sołectwa,
3) mieszkańcy dotychczasowego sołectwa – co najmniej 30 % posiadających prawo
wyborcze,
4) organy Gminy.
4. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub
zniesienia sołectwa odbywają się w trybie określonym w odrębnej uchwale.
§ 7.
1.Sołtys moŜe uczestniczyć w sesjach Rady i posiedzeniach jej komisji.
2. Zasady na jakich sołtysowi przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Rady lub jej
Komisji ustanawia Rada w odrębnej uchwale.
§ 8.
1. Rada moŜe odrębną uchwałą przekazać sołectwu wyodrębnione części mienia
komunalnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza
przychodzącymi z niej dochodami.
2. Organy sołectwa w celu realizacji statutowej działalności, w szczególności
odbywania posiedzeń i zebrań korzystają nieodpłatnie z gminnych obiektów
komunalnych na zasadach uzgodnionych z gospodarzami tych obiektów.
§ 9.
1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budŜetu Gminy.

2. Sołectwa gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji na finansowanie
zadań wskazanych przez Radę Sołecka, zgodnych z obowiązującym prawem.
3. Sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych
w ich statutach.
Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Rady
§ 10.
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. W skład rady wchodzą radni w liczbie 15.
§ 11
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta wykonującego jej
uchwały.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania
ze swojej działalności.
§12.
Funkcję kontrolną Rada realizuje poprzez:
1) rozpatrywanie na sesjach sprawozdań oraz informacji,
2) Komisję Rewizyjną.
§ 13.
1. Prace Rady organizuje i prowadzi obrady sesji Przewodniczący Rady, a w
przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
- zwołuje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- sprawuje policję sesyjną,
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- podpisuje uchwały rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez
radnych ich mandatu.
3.Wyboru Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej
kadencji na pierwszej sesji.
4.W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji Rada dokonuje wyboru na wakujące
stanowisko na najbliŜszej sesji.
§ 14.
1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Organizacyjno – BudŜetową, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego;
2) Oświaty Spraw Społecznych, Ładu i Porządku Publicznego;
3) Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
4) Komisję Inwentaryzacyjną.
2. Liczbę członków Komisji i ich skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania
określa Rada w odrębnej uchwale.
3. Rada moŜe w miarę potrzeb powołać komisje doraźne określające ich skład i zakres
przedmiotowy działania w odrębnej uchwale.
§ 15.
1. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę wybierają członkowie danej Komisji.
2. Skład Komisji nie moŜe przekroczyć liczby 4 radnych.
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą
oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
Rozdział V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady – postanowienia ogólne i przygotowanie sesji.
§ 16.
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy naleŜące do jej
kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a
takŜe w innych przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada moŜe równieŜ podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie
3) apele - zawierające formalne, niewiąŜące wezwania adresatów zewnętrznych do
określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
4) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do spraw określonych w ust. 2 stosuje się odpowiednio tryb zgłaszania inicjatywy
uchwałodawczej przewidziany w Statucie.
§ 17.
1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Sesje zwyczajne odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na
kwartał.
3. Rada moŜe odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane w sprawach koniecznych i nie
cierpiących zwłoki.
§ 18.
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada moŜe postanowić o
przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada moŜe postanowić w
szczególności ze względu na niemoŜliwość wyczerpania porządku obrad lub
konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne
nieprzewidziane przeszkody, uniemoŜliwiające Radzie właściwe obradowanie lub
podjęcie uchwał.
4.W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący
Rady przerywa obrady i jeŜeli nie moŜe zwołać quorum wyznacza nowy termin
posiedzenia tej samej sesji z tym, Ŝe uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.
4. Fakt przeprowadzenia obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bezpośrednio
opuścili salę obrad odnotowuje się w protokole.
§ 19.
1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala
Przewodniczący Rady.
2. Obsługę organizacyjno – techniczną zwołania i przeprowadzenia sesji Rady
zapewnia Wójt.
3. O terminie sesji zwyczajnej Rady zawiadamia się radnych pisemnie co najmniej 7 dni
przed terminem sesji.
4. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budŜetu Gminy i sprawozdania z
wykonania budŜetu zawiadamia się radnych co najmniej 14 dni przed terminem sesji.
5. W zawiadomieniu o sesji podaje się: miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia obrad oraz
porządek obrad.
6. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza się projekty uchwał oraz inne niezbędne
materiały związane z porządkiem obrad.
7. Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz problematyce obrad podaje się do publicznej
wiadomości na 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń
Urzędu.
8. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 rada moŜe podjąć
uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczenie moŜe być
złoŜony przez radnego, komisję lub klub radnych tylko na początku obrad po
stwierdzeniu quorum.
§ 20.
W obradach uczestniczą Sekretarz Gminy, Skarbnik oraz inni pracownicy Urzędu i
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Wójta. Ponadto
Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na
sesję.
§ 21.
Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących
zmiany porządku obrad;

2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
3) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym,
4) sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady,
5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
6) interpelacje i zapytania radnych,
7) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
8) wolne wnioski i informacje.
§ 22.
1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady jest zwoływana w trybie przewidzianym w
ustawie.
2. Porządek pierwszej sesji obejmuje, między innymi:
1) złoŜenie ślubowania przez radnych,
2) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
3) złoŜenie ślubowania przez Wójta,
4) poinformowanie Rady o stanie budŜetu Gminy.
2. Inicjatywa uchwałodawcza i projekty uchwał.
§ 23.
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Wójtowi,
2) Komisjom Rady,
3) klubom radnych,
4) radnym,
o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§ 24.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
2.

Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
tytuł uchwały;
podstawę prawną;
postanowienia merytoryczne, ewentualne źródła finansowania;
określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w Ŝycie uchwały.
Projekt uchwały powinien być przedłoŜony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym
naleŜy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych
jej realizacji.
3. Rada obowiązana jest rozpatrzyć projekt na najbliŜszej lub kolejnej sesji.
4. Rada moŜe przyjąć projekt bez poprawek, z poprawkami, odrzucić go, skierować do
rozpatrzenia przez Komisje lub odesłać do wnioskodawcy celem uzupełnienia.
5. Wnioskodawca moŜe wycofać projekt uchwały w kaŜdej chwili, nie później jednak
niŜ do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego Rady.

§ 25.
Sesje Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego
nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastępuje go w obradach Wiceprzewodniczący
Rady.
§ 26.
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady
formuły:” Otwieram sesję Rady Gminy Baranów”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdza
quorum, w razie braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.
§ 27.
1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady stawia pytanie o
ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad moŜe wystąpić Radny lub Wójt.
§ 28.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, w miarę
potrzeb zarządza przerwy w obradach.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu na sesji wg kolejności zgłoszeń, moŜe udzielić
głosu poza kolejnością w uzasadnionych przypadkach.
3. Przewodniczący Rady moŜe udzielać głosu osobie nie będącej radnym, szczególnie
zaproszonym gościom.
§ 29.
1. Przewodniczący Rady moŜe udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia
wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności
sprawy:
1) stwierdzenia quorum;
2) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
3) zamknięcia listy mówców;
4) ustalenie czasu wystąpień dyskutantów;
5) głosowania imiennego;
6) przeliczenia głosów;
7) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach;
8) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu;
9) przestrzegania zasad obradowania;
10) przerwania, zamknięcia lub odroczenia posiedzenia.
3. Wnioski o charakterze formalnym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.
4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie moŜe być zgłoszony ponownie w
toku dyskusji nad tą samą sprawą, o ile nie wystąpią nowe, nieznane dotąd
okoliczności.

§ 30.
Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący moŜe udzielić głosu wnioskodawcy
uchwały, Wójtowi, radcy prawnemu, a takŜe Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy
i kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej lub innemu wyznaczonemu przez
Wójta pracownikowi, w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozwaŜanej aktualnie sprawie,
a w szczególności w dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwały.
§ 31.
1. Przewodniczący prowadzi obrady otwierając i zamykając dyskusje nad kaŜdym z
punktów.
2. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
3. W przypadku stwierdzenia, Ŝe radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od
przedmiotu obrad lub znacznie przekracza dla niego czas wypowiedzi,
Przewodniczący moŜe przywołać radnego „do rzeczy”, a po dwukrotnym
przywołaniu odebrać mu głos.
4. JeŜeli sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłóca
porządek obrad bądź uchybia powadze sesji Przewodniczący przywołuje radnego
„do porządku” a gdy przywołanie nie odniesie skutku moŜe odebrać mu głos
nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych
na sesje.
§ 32.
1. Głosowanie nad uchwałą winna poprzedzać dyskusja.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy projektu
uchwały.
3. JeŜeli przebieg dyskusji wskazuje, Ŝe nie wnosi nic do omawianej sprawy,
Przewodniczący moŜe zakończyć dyskusję.
4. Zakończenie dyskusji winno zostać przez Przewodniczącego wyraźnie stwierdzone.
5. Zakończenie dyskusji i wyjaśnień jest podstawą do zarządzenia przez
Przewodniczącego głosowania.
§ 33.
1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza
zebranym proponowaną treść, w taki sposób aby redakcja była przejrzysta a wniosek
nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje kaŜdego z nich czy zgadza się kandydować i
dopiero po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie
listy: zarządza głosowanie.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złoŜył uprzednio zgodę
na piśmie.

3. Tryb głosowania
§ 34.
1. W głosowaniu udział biorą wyłącznie Radni.
2. Radny nie moŜe brać udziału w głosowaniu, jeśli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
§ 35
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
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. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad moŜe wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 36
1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią
Rady, przy czym kaŜdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród
siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób
głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie moŜe być więcej niŜ 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
sesji.
§ 37
1. Głosowanie imienne odbywa się przy pomocy kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady oraz imieniem i nazwiskiem Radnego.
2. Głosowanie imienne przeprowadza powołana prze Radę na czas trwania sesji
komisja skrutacyjna.
3.Przewodniczący komisji skrutacyjnej:
1) wyjaśnia zasady głosowania;
2) wywołuje kolejno w porządku alfabetycznym radnych do głosowania;
3) po otwarciu urny i przeliczeniu przez komisję głosów, na podstawie sporządzonego i
podpisanego przez komisję protokołu ogłasza wyniki głosowania.

§ 38
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i
ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek
najdalej idący, jeśli moŜe to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący
rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje kaŜdego z nich czy zgadza się kandydować i
po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złoŜył uprzednio zgodę
na piśmie.
§ 39
1.JeŜeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie
zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada
głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2.Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projekt
uchwały następuje według ich kolejności, z tym, Ŝe w pierwszej kolejności
Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu
uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4.W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku
poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5.Przewodniczący obrad moŜe zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do
projektu uchwały.
6.Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem
uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwały.
7.Przewodniczący obrad moŜe odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność
pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 40
1.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, Ŝe przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niŜ „przeciw”. Głosów
wstrzymujących się i niewaŜnych nie dolicza się do Ŝadnej z grup głosujących

„za” czy „przeciw”.
2.JeŜeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub moŜliwości, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów
oddanych na pozostałe.
§ 41
1.Głosowanie bezwzględną większością głosów ma miejsce wówczas, gdy za
kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden
większa od sumy pozostałych waŜnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i
wstrzymujących się.
2.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, Ŝe
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą waŜnych
głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyŜszającą połowę
ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliŜszą.
3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi
wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 waŜnie
oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi
wówczas,
gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1
większa od liczby pozostałych waŜnie oddanych głosów.
§ 42.
Większość kwalifikowana w głosowaniu polega na tym, Ŝe dla podjęcia uchwały
Rady wymagana jest szczególna proporcja głosów oddanych za uchwałą do sumy
głosów przeciwnych i wstrzymujących się np. 3/5.
§ 43.
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały moŜe nastąpić tylko w drodze odrębnej
uchwały, podjętej nie wcześniej niŜ na następnej sesji.
§ 44.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamyka sesję słowami
„Zamykam sesje Rady Gminy Baranów”
4. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu.
§ 45.
1. Rada moŜe odbywać wspólne sesje z inną radą gminy.
2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia
spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych rad.
4. Zawiadomienia o sesji podpisują Przewodniczący Rad.
§ 46.
1. Wspólna sesja jest poprowadzona, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa
radnych z kaŜdej rady gminy.
2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego obrad wspólnej sesji.
3. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z kaŜdej
rady gminy.
4. Uchwały oraz protokoły podpisują przewodniczący zainteresowanych rad.
5. Przebieg wspólnych obrad moŜe być uregulowany wspólnym regulaminem
uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeŜeli to nie nastąpi stosuje się
odpowiednio przepisy regulaminów rad, które biorą udział we wspólnej sesji.
6. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady gminy biorące udział we
wspólnej sesji chyba, Ŝe radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
5. Uchwały Rady i protokoły sesji.
§ 47.
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwały.
2. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze
proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokóle sesji.
§ 48.
Uchwały, z wyjątkiem uchwał proceduralnych powinny być przygotowywane zgodnie z
zasadami techniki prawodawczej określonej przepisami prawa oraz ponumerowane
zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.
§ 49.
Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który
prowadził sesje.
§ 50.
Oryginały uchwał są ewidencjonowane w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z
protokołami sesji w Urzędzie.
§ 51.
1. Uchwały Rady mogą być ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ich
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu.
2. Uchwały Rady będące aktami prawa miejscowego ogłaszane są w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 52.
1. Z kaŜdej sesji sporządza się protokół będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i
podejmowanych na sesji rozstrzygnięć.
2. Rejestracja obrad przy uŜyciu środków audiowizualnych moŜe słuŜyć jako materiał
pomocniczy przy sporządzeniu protokołu. Zarejestrowany zapis obrad przechowuje się
do czasu przyjęcia protokołu na kolejnej sesji.
§ 53.
Protokół sesji powinien zawierać:
1) numer,
2) datę i miejsce posiedzenia, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia;
3) nazwisko przewodniczącego obrad;
4) nazwisko protokolanta;
5) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
6) imiona i nazwiska nieobecnych Radnych z ewentualnym podaniem przyczyny
nieobecności;
7) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
8) zatwierdzony porządek obrad;
9) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych
interpelacji i wniosków oraz udzielonych odpowiedzi, zgłoszone wnioski formalne;
10) przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”;
11) odnotowanie zmian quorum, w szczególności odnotowanie imion i nazwisk
Radnych obecnych na sesji, a nie biorących udziału w głosowaniu z powodu
opuszczenia obrad bez usprawiedliwienia;
12) odnotowanie przypadków nakazanych postanowieniami § 39;
13) podpisy przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 54.
Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności Radnych;
2) listę zaproszonych gości;
3) tekst podjętych uchwał;
4) protokołu komisji skrutacyjnej z załącznikami;
5) dokumenty złoŜone na ręce Przewodniczącego Rady w czasie obrad, w tym
zgłoszone pisemnie wystąpienia Radnych;
6) inne materiały będące przedmiotem obrad.
§ 55.
1. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niŜ na
najbliŜszej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po

wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu zarejestrowanego nagrania z
przebiegu sesji.
2. JeŜeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca moŜe
wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada moŜe podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po
rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 56.
Protokoły obrad przechowuje się w Urzędzie.
6. Radni.
§ 57.
1. Radny winien czynnie uczestniczyć w pracach Rady i jej komisjach, do których
został wybrany, w szczególności winien brać udział w głosowaniach.
2. Radny ma obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami gminy poprzez:
1) rzetelne informowanie mieszkańców o stanie Gminy,
2) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
3) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
4) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców Gminy.
3. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach Rady, posiedzeniach komisji –
podpisem na liście obecności.
§ 58.
Radny ma prawo do składania interpelacji, zabierania głosu w dyskusjach na
posiedzeniach, wyraŜania opinii, składania wniosków i zapytań we wszystkich
sprawach gminy.
§ 59.
1. Interpelacje dotyczące spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze, winny
zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
wynikające z tego pytania.
2. Odpowiedzi na interpelacje udziela Przewodniczący Rady bądź Wójt w formie
ustnej lub pisemnej.
3. W przypadku gdy nie jest moŜliwe udzielenie odpowiedzi ustnej na sesji, bądź na
Ŝądanie Radnego, odpowiedzi pisemnej na interpelację naleŜy udzielić w ciągu 14 dni.
§ 60.
1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania udziela odpowiednio ustnie podczas danej sesji
Przewodniczący Rady, Wójt lub inna osoba wskazana przez Wójta.
2. JeŜeli wniosek lub zapytanie wymaga szczegółowych wyjaśnień, nie jest moŜliwe
udzielenie odpowiedzi ustnej, bądź na Ŝądanie Radnego, odpowiedzi pisemnej naleŜy
udzielić w ciągu 14 dni.

3. Nad zapytaniem i odpowiedzią Rada nie debatuje.
§ 61.
1. Radny ma prawo do uzyskiwania wszystkich informacji niezbędnych do jego pracy
od organów Gminy, w tym poprzez Ŝądanie dokumentów z wyłączeniem informacji
podlegających ochronie na podstawie ustawy.
2. Udostępnienie dokumentu Radnemu polega na przedłoŜeniu Ŝądanego dokumentu,
odpisu całego dokumentu lub jego części, sporządzeniu kserokopii – niezwłocznie a w
sytuacjach uniemoŜliwiających natychmiastowe udostępnienie, w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia wniosku przez Radnego.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą dokumentów, których sporządzenie wymaga
przetworzenia danych, sporządzenia zestawień i sprawozdań innych niŜ sporządzanych
na podstawie obowiązujących przepisów.
4. Udostępnienie Radnemu niezbędnych dokumentów, w tym odpisu protokołu sesji
jest nieodpłatne.
7. Komisje Rady Gminy.
§ 62.
1. Komisja jest organem kolegialnym Rady.
2. Komisje podlegają wyłącznie Radzie i działają w jej imieniu.
3. Do zadań komisji stałych naleŜy:
1) opiniowanie uchwał Rady;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw
przedkładanych przez mieszkańców w zakresie kompetencji komisji.
4. Rada zlecając komisji zbadanie lub zajęcie stanowiska w określonej sprawie, określa
szczegółowo zakres i przedmiot sprawy oraz termin przedstawienia zajętego stanowiska
Radzie.
5. Komisja składa pisemne sprawozdanie ze swej działalności do 31 grudnia kaŜdego
roku.
§ 63.
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności
zastępca.
2. Do zadań przewodniczącego komisji naleŜy:
1) organizowanie prac komisji;
2) zwoływanie posiedzeń i kierowanie obradami komisji;
3) składanie Radzie sprawozdań i informacji z działalności komisji;
4) reprezentowanie komisji na zewnątrz.
3. Członkowie komisji zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach komisji;
2) zachowania tajemnicy co do spraw będących przedmiotem prac komisji, a będących
tajemnicą słuŜbową lub stanowiących tajemnicę państwową.

§ 64.
1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
2. Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na pisemny
wniosek ½ ogólnej liczby członków komisji.
3. Członkowie komisji o mającym się odbyć posiedzeniu komisji powiadamiani są na
piśmie nie później niŜ 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim połowa ogólnego
składu komisji.
5. Opinie i wnioski podejmowane przez komisję zapadają zwykłą większością głosów.
6. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie Radni będący członkami danej komisji.
7. Członek komisji nie moŜe brać udziału w głosowaniu jeŜeli dotyczy ono jego
interesu prawnego.
§ 65.
Komisja współpracuje z innymi komisjami Rady oraz organizacjami społeczno –
gospodarczymi działającymi na terenie Gminy.
§ 66.
1. Komisja ma prawo rozpatrywania skarg i wniosków skierowanych do niej w
zakresie swej kompetencji.
2. Komisja ma prawo do uzyskania informacji ze strony administracji samorządowej
lub jednostek podległych Gminie.
§ 67.
1. Komisja moŜe złoŜyć wniosek o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w
jej pracach.
2. Obrady komisji są protokołowane.
3. Przyjęcie protokołu następuje na najbliŜszym posiedzeniu danej komisji.
4.Obsługę techniczno – organizacyjną prowadzi Urząd Gminy.
Rozdział VI
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1.

Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 68.

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków w
liczbie co najmniej trzech.
§ 69
1.Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

jej

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być zwoływane takŜe na wniosek
Przewodniczącego Rady.
§ 70
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracą komisji kieruje
przewodniczący obrad wybrany przez członków tej komisji.
§ 71
Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.
§ 72
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez
wszystkich członków komisji obecnych na posiedzeniu.
§ 73
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 74
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w
sprawach, w których moŜe powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje pisemnie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4.Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej moŜe odwołać się na piśmie od decyzji o
wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej
decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 75
1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności,
gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem
faktycznym.
2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budŜetu Gminy.

§ 76
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w
formach wskazanych w uchwałach Rady.
§ 77
1.Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę
określonych działań.
2.Rada moŜe nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takŜe przerwanie kontroli lub
odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3.Rada moŜe nakazać rozszerzenie lub zawęŜenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4.Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w kaŜdym
przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.
§ 78
1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umoŜliwiający bezstronne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów
ustalonych wyŜej.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania
kontrolnego.
3.Tryb kontroli
§ 79
1.Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta lub Kierownika jednostki kontrolowanej o
zamiarze przeprowadzenia kontroli na 7 dni przed terminem kontroli, przedkładając
wystawione przez Przewodniczącego Rady upowaŜnienie zawierające przedmiot, zakres ,
termin kontroli i osoby wydelegowane do kontroli.
2.Komisja przeprowadzając kontrolę upowaŜniona jest do:
a) wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki
b) wglądu do dokumentów jednostki kontrolowanej, niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli
c) Ŝądania od kierownika kontrolowanej jednostki udzielania odpowiedzi i wyjaśnień
3.Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności
wskazanych w ust.1 i 2 jest zobowiązany do złoŜenia pisemnego wyjaśnienia.
4.Czynności kontrolne wykonywane są w dniach i godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

§ 80
1.Z przebiegu kontroli komisja najpóźniej w terminie 7 dni sporządza protokół
pokontrolny który powinien zawierać:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko 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, wnioski kontroli wskazujące na
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o
odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
3.
Protokół pokontrolny moŜe takŜe zawierać wnioski co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli oraz propozycje usprawnienia
działalności, która była przedmiotem kontroli.
§ 81
1.W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego
podmiotu, jest on obowiązany do złoŜenia – w terminie 3 dni od daty odmowy –
pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Rady.
§ 82
1.Kierownik kontrolowanego podmiotu moŜe złoŜyć na ręce Przewodniczącego Rady
uwagi
dotyczące kontroli i jej wyników.
2.Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 83
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach które - w terminie 3 dni
od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady i kierownik
kontrolowanego podmiotu, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.

Kluby radnych
§ 84.
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według własnego wyboru. Rady moŜe naleŜeć
wyłącznie do jednego klubu.
2. Kluby mogą wyraŜać swoje opinie we wszystkich sprawach naleŜących do zakresu
działania Gminy.
3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3
radnych.
§ 85.
1. Utworzenie klubu winno być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
2. W zgłoszeniu utworzenia klubu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków wraz z podpisami,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
3. Przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania
Przewodniczącego Rady o zmianie składu osobowego klubu.
§ 86.
1. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady Gminy, gdy liczba ich członków spadnie
poniŜej liczby Radnych warunkującej utworzenie klubu.
§ 87.
1. Kluby prowadzą swoją działalność w oparciu o regulamin uchwalony przez
członków klubu.
2. Przewodniczący klubów są zobowiązani w terminie 7 dni od daty uchwalenia
regulaminu, o którym mowa w ust. 1 do przedłoŜenia go Przewodniczącemu Rady.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia zmian w
regulaminie klubu.
Rozdział VIII
Tryb pracy Wójta.
§ 88.
Wójt wykonuje:
1)
uchwały Rady,
2)
przypisane jemu zadania i kompetencje,
3)
zadania powierzone:
a)
na mocy przepisów obowiązującego prawa,
b)
na mocy zawartych porozumień,
c)
inne zadania określone ustawami i Statutem.

§ 89
Wójt uczestniczy w Sesjach Rady.
§ 90
Komisje Rady mogą Ŝądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 91.
Przynajmniej raz w miesiącu Wójt organizuje posiedzenie, w którym obowiązkowo
uczestniczą:
1)
Zastępca Wójta,
2)
Sekretarz Gminy,
3)
Skarbnik Gminy.
§ 92.
Do udziału w posiedzeniu Wójt moŜe zobowiązać kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy.
§ 93.
Na posiedzenia Wójt zaprasza Przewodniczącego Rady, którego udział w nim jest
nieobowiązkowy.
§ 94.
Z posiedzenia sporządzana jest informacja pisemna, która zawiera: datę odbytego
posiedzenia, osoby w nim uczestniczące oraz poruszone tematy i podjęte decyzje.
Rozdział IX
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji,
Wójta.
§ 95.
1. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
2. Ponadto obywatelom udostępnia się:
1) protokoły Sesji Rady;
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej;
3) informacje z posiedzeń Wójta;
4) wykaz prawa miejscowego.
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 podlegają udostępnieniu po ich
formalnych przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 96.
Realizacja uprawnień określonych w § 95 moŜe odbywać się wyłącznie w Urzędzie w
obecności pracownika Urzędu.
§ 97.
Uprawnienia określone w § 95 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia na podstawie ustawy – jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice;
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile
ustawa nie stanowi inaczej niŜ art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 98.
Z dokumentów wymienionych w § 95 ust. 2 obywatele mogą sporządzać notatki,
odpisy, wyciągi oraz kserokopie.
Rozdział X
Postanowienia końcowe.
§ 99.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”

mają

zastosowanie

odpowiednie

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XVII/87/96 Rady Gminy Baranów z dnia 20 lutego 1996 roku w
sprawie uchwalenia „Statutu Gminy Baranów”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

