
R A D A G M I N Y
NOWE OSTROWY

pow. kutnowski. woj wdzkio UCHWALA NR XV/98/12

RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr217, poz. 1281) uchwala si?, co nastejsuje:

§ 1. Uchwala si§ Statut Gminy Nowe Ostrowy stanowi^cy zat^cznik
do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc uchwata nr 26/V/2003 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5
lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Ostrowy zmieniona
uchwata_ nr 33/VI/2003 z dnia 21 marca 2003 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego
Nr93, poz. 877 i 878).

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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Zat^cznik do uchwaty nr XV/98/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 27 stycznia 2012 r.

STATUT GMINY NOWE OSTROWY

Rozdziat I
Postanowienia ogolne

§ 1. Gmina Nowe Ostrowy, nazwana dalej Gmina_, jest wspolnota^ samorzajdowa^
osob zamieszkatych na jej terenie.

§ 2. llekroc w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad§ Gminy Nowe Ostrowy;
2) Przewodnicza^cym Rady - nalezy przez to rozumiec Przewodniczqcego

Rady Gminy Nowe Ostrowy;
3) Komisji - nalezy przez to rozumiec Komisje Rady Gminy Nowe

Ostrowy;
4) Komisji Rewizyjnej - nalezy przez to rozumiec Komisje Rewizyjna, Rady

Gminy Nowe Ostrowy;
5) Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Nowe Ostrowy;
6) Urzedzie - nalezy przez to rozumiec Urza^d Gminy Nowe Ostrowy;
7) Sotectwie - nalezy przez to rozumiec jednostk§ pomocnicza^ Gminy

Nowe Ostrowy;
8) Statucie - nalezy przez to rozumiec Statut Gminy Nowe Ostrowy;
9) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw§ z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzajdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami).

§3.Gmina potozona jest w powiecie kutnowskim, w wojewodztwie Jodzkim
i obejmuje obszar 71,4 km2. Granice Gminy sâ  okreslone na mapie stanowia^cej
zata^cznik Nr 1 do statutu.

§4.Herbem Gminy Nowe Ostrowy jest gotycka (hiszpahska) tarcza herbowa
z godtem w polu wyobrazaja^cym u dotu tarczy trzy pasy faliste nad ktorymi
umieszczona jest podkowa z zacwieczonym na barku krzyzem kawaleryjskim i takim
samym krzyzem luzem w srodku. Wizerunek herbu przedstawia zala^cznik Nr 2
do statutu.

§ 5.1. Gmina ma osobowosc prawna..
2. Zadania publiczne Gmina wykonuje we wtasnym imieniu i na wlasna^

odpowiedzialnosc.
3. Samodzielnosc Gminy podlega ochronie sadowej.

§ B.Mieszkahcy Gminy wyrazaja^ swoja^ wole w gtosowaniu powszechnym,
poprzez wybory i referendum lub za posrednictwem organow Gminy - Rady Gminy
i Wojta.



§7.Gmina moze przystapic do zwia^zkow mi^dzygminnych w celu wspolnego
wykonywania zadah publicznych.

§ S.Gmina tworzy sotectwa jako jednostki pomocnicze.

§ 9. W celu wykonywania swych zadan Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

§ 10.Siedziba_organow Gminyjest miejscowosc Nowe Ostrowy.

Rozdziat II
Referendum gminne

§ H.Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego okreslaja_ odr^bne
przepisy.

Rozdziat III
Jednostki pomocnicze

§ 12.1. Wsktad Gminy Nowe Ostrowy wchodzi 16 sotectw. Wykaz jednostek
pomocniczych stanowi zata^cznik Nr 3 do niniejszego Statutu.

2. O utworzeniu, pota^czeniu lub podziale jednostki pomocniczej Gminy, a takze
zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwafy, z uwzgl^dnieniem
nast§puja_cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, potqczenia, podziatu lub zniesienia jednostki
pomocniczej moga_ bye mieszkahcy obszaru, ktory ta jednostka obejmuje
lub ma obejmowac, albo organy Gminy;

2) utworzenie, pota_czenie, podziat lub zniesienie jednostki pomocniczej jest
poprzedzane konsultacjami spotecznymi, ktorych tryb okresla Rada
Gminy odr§bna_ uchwata,;

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporza_dza Wojt Gminy
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miar§ mozliwosci
uwzgl^dniac naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne
i wi§zi spoteczne.

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych ust. 2 stosuje si§ odpowiednio.

§ 13. Uchwaty o ktorych mowa w § 12 ust. 2 okreslaja, w szczegolnosci:
1) obszar;
2) granice;
3) siedzib§ organow;
4) nazw§ jednostki pomocniczej.

§ 14.1 .Organem uchwalodawczym w sotectwie jest zebranie wiejskie,
a wykonawczym - sottys. Dzialalnosc sottysa wspomaga Rada Sotecka.

2. Sottys oraz cztonkowie Rady Soteckiej wybierani sa, w glosowaniu tajnym,
bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez stalych
mieszkahcow sotectwa uprawnionych do gtosowania. Zasady i tryb wyboru sottysa
i Rady Soteckiej oraz ich odwotanie okresla Statut Sotectwa.



3. Soltys korzysta z ochrony prawnej przysluguja^cej funkcjonariuszom
publicznym.

§ 15. Jednostki pomocnicze, prowadza^ gospodark§ finansowa_ w ramach
budzetu gminy.

Rozdziat IV
Zakres dziatania i zadania Gminy

§ 16.1.Do zakresu dziatania Gminy naleza_ wszystkie sprawy publiczne
0 znaczeniu lokalnym nie zastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow.

2. Poza zadaniami wlasnymi Gmina wykonuje zadania zlecone wynikaja^ce
z ustaw oraz zadania przej^te od administracji rza^dowej, samorza^du powiatowego
1 samorzqdu wojewodztwa w drodze porozumienia.

§ 17.1.W celu wykonywania zadah Gmina moze tworzyc Jednostki
organizacyjne oraz zawierac umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami
pozarzajdowymi.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera zata^cznik Nr 5 do Statutu.

Rozdziat V
Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

§18. Organem stanowia^cym i kontrolnym Gminy z zastrzezeniem § 11 jest
Rada Gminy, zwana dalej Rada .̂

§ 19. Rada liczy 15 radnych.

§20.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwat sprawy
naleza^ce do jej kompetencji, okreslone w ustawie o samorzajJzie gminnym oraz
w innych ustawach, a takze w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.

2. Oprocz uchwat okreslonych w ust. 1 Rada moze podejmowac uchwaty
zawieraja^ce:

1) postanowienia proceduralne - okreslaja^ce zasady postepowania;
2) deklaracje - zawieraja^ce zobowia^zanie si^ do okreslonego postepowania;
3) oswiadczenia - zawieraja^ce stanowisko w okreslonej sprawie;
4) apele - zawJeraja^ce formalnie niewia^ce wezwania adresatow
zewn^trznych do okreslonego postepowania, podjecia inicjatywy, czy
zadania.

§ 21.1. Radny obowtqzany jest uczestniczyc w sesjach i komisjach Rady oraz
innych pracach Rady Gminy.

2. Radny obowia^zany jest rowniez do utrzymywania wi^zi z wyborcami poprzez:
1) spotkania z wyborcami;
2) peinienie dyzurow;
3) informowanie mieszkahcow o swojej dziatalnosci w Radzie;
4) przyjmowanie wnioskow oraz skarg od mieszkahcow Gminy.



§22.Radny jest obowi^zany usprawiedliwic swoja, nieobecnosc na sesjach
Rady i posiedzeniach komisji.

§ 23.1. Radni majct prawo domagac si§ wniesienia pod obrady sesji Rady lub
posiedzeh komisji spraw, ktore uwazaja^za spotecznie pilne i uzasadnione.

2. Radni maja^ prawo kierowac interpelacje i zapytania pod adresem Wojta
Gminy.

§ 24. Radni otrzymuja, diety w wysokosci i na zasadach ustalonych przez Rade
na podstawie odr^bnej uchwaty.

§25.1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicza^cego Rady
i Wiceprzewodnicza^cego na zasadach okreslonych w ustawie o samorza^dzie
gminnym.

2. Rada Gminy odwotuje Przewodnicza^cego Rady i Wiceprzewodnicza^cego
na zasadach okreslonych w ustawie o samorza^dzie gminnym.

3. W przypadku odwolania z funkcji ba^dz wygasni^cia mandatu
Przewodnicza^cego lub Wiceprzewodnicza^cego Rady przed uptywem kadencji, Rada
na swej najblizszej sesji dokona wyboru na wakujqce stanowisko.

§ 26. Do obowia^zkow Przewodnicza_cego Rady Gminy nalezy w szczegolnosci:
1) zwofywanie sesji Rady Gminy;
2) ustalanie porza_dku obrad;
3) nadzorowanie obstugi kancelaryjnej i posiedzeh Rady, w tym czuwanie

nad przygotowaniem materiatow na obrady, zapraszanie gosci do udziatu
w sesji;

4) przewodniczenie obradom;
5) podpisywanie uchwat, protokolow z obrad sesji oraz innych dokumentow

Rady;
6) koordynowanie prac komisji Rady;
7) opracowywanie projektow, planow pracy Rady;
8) przyjmowanie skarg i wnioskow mieszkahcow oraz nadawanie im biegu;
9) reprezentowania Rady na zewnajrz.

§ 27. W przypadku nieobecnosci Przewodnicza^cego Rady Gminy jego zadania
wykonuje Wiceprzewodnicza^cy. W przypadku nieobecnosci Przewodnicza^cego
i Wiceprzewodnicza^cego, zadania Przewodniczqcego wykonuje Radny najstarszy
wiekiem.

§ 28.1 . Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwofywanych przez

Przewodnicz^cego w miare potrzeb nie rzadziej jednak niz raz na kwartal.
Do zawiadomienia o zwolaniu sesji dol̂ cza sie porza^dek obrad wraz z projektami
uchwat.

§ 29.1. Sesja odbywa sî  na jednym posiedzeniu z zastrzezenie ust. 2.
2. Na wniosek Przewodniczcjcego obrad, ba^dz radnych, mozna postanowic

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim
posiedzeniu tej samej sesji. Nast^pne posiedzenie powinno si§ odbyc w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia przerwania sesji.



3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 mozna postanowic w
szczegolnosci ze wzgl^du na niemoznosc wyczerpania porzqdku obrad lub
koniecznosc jego rozszerzenia, potrzeb§ uzyskania dodatkowych materiatow lub inne
nieprzewidziane przeszkody uniemozliwiaĵ ce Radzie wtasciwe obradowanie lub
rozstrzygni^cie spraw.

§ 30. lnicjatyw§ uchwatodawcza, posiada Wojt Gminy, Komisje Rady, Klub
radnych oraz grupa 3 radnych.

§31.Projekt uchwaty powinien zostac przedtozony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w ktorym nalezy wskazac potrzeb^ podj^cia uchwaty oraz
informacj§ o skutkach finansowych jej realizacji.

§ 32. Uchwaty Rady zapadaja^ zwykta_ wie. kszoscia, gtosow w obecnosci
co najmniej potowy jej sktadu w gtosowaniu jawnym, chyba ze ustawa stanowi
inaczej.

§ 33. W obradach Rady powinni uczestniczyc Wojt, Sekretarz i Skarbnik Gminy
oraz pracownicy wyznaczeni przez Wojta do referowania spraw i udzielania
wyjasnieh. W obradach moga, brae udzial rowniez kierownicy jednostek
organizacyjnych, przedstawtciele instytucji i urz^dow, ktorych dotyczq sprawy
stanowia^ce przedmiot obrad Rady oraz osoby zaproszone.

§34.1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadah Rada ze swojego grona
powotuje w drodze uchwaty state i dorazne komisje.

2. Wykaz statych komisji zawiera zala^cznik Nr 4 do Statutu.
3. Zmiana sktadu osobowego komisji statej lub doraznej, wymaga uchwaty

Rady.
4. Komisje dorazne sej. powotywane na czas potrzebny do wywia^zania si§

z natozonych zadan.

§ 35. Rada kontroluje dzialalnosc Wojta Gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych, w tym celu powotuje Komisj^ Rewizyjna,. Zasady, zadania, tryb
dziatania i sktad okresla jej regulamin stanowia^cy zata^cznik Nr 6 do Statutu.

§ 36. Do zadah komisji statych nalezy:
1) opiniowanie spraw przedktadanych przez Wojta pod obrady Rady;
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Rad§ oraz

spraw przedktadanych przez cztonkow komisji;
3) wyst^powanie z inicjatywa^ uchwatodawczaj
4) przyjmowanie i badanie skarg i wnioskow mieszkahc6w Gminy

w sprawach dziatalnosci Wojta Gminy i jednostek organizacyjnych oraz
innych instytucji w zakresie kompetencji komisji.

§ 37. Zakres dziatania komisji doraznych okresla uchwate Rady o ich
powotaniu.

§ 38.1. Komisje dzialaja, na posiedzeniach oraz przez swoich cztonkow
badaja^cych na miejscu szczegoty sprawy w ustalonym przez Rade zakresie.



2. Komisje pracuja_na posiedzeniach, w ktorych dla ich prawomocnosci winna
uczestniczyc, co najmniej, potowa sktadu komisji.

3. O ile komisja nie postanowi inaczej, opinie i wnioski komisji uchwalane sa^
w glosowaniu jawnym zwyWa, wi^kszosciq gtosow. W przypadku rownej ilosci gtosow
"za" i "przeciw" rozstrzyga gtos przewodnicza^cego komisji.

§ 39.1. Wsklad Komisji wchodza, Radni.
2. W skted Komisji Rewizyjnej wchodza^ Radni, w tym przedstawiciele

wszystkich klubow, z wyjajkiem radnych petnia^cych funkcje Przewodnicza^cego
i Wiceprzewodniczsicego Rady.

3. Przewodnicza^cych komisji statych wybiera komisja sposrod swoich czlonkow,
w gtosowaniu jawnym zwyktq wi^kszoscia^ glosow. Komisja ze swojego grona moze
wybrac Zast^pc^ Przewodnicza^cego Komisji. Radny moze bye czionkiem najwyzej
dwoch komisji stafych.

4. W posiedzeniach Komisji moga, uczestniczyc Radni nie beda,cy jej cztonkami.
Moga, oni zabierac gtos w dyskusji i skladac wnioski bez prawa udziatu w gtosowaniu.

§ 40.1. Radni moga^ zrzeszac si§ w Kluby.
2. W sklad Klubu wchodzi co najmniej 3 radnych.
3. Klub radnych wybiera ze swego grona rzecznika, ktory zgtesza Radzie fakt

powstania Klubu.

§ 41.Szczegotowy regulamin dziatania Rady okresla odr^bna uchwala.

Rozdziat VI
Zasady i tryb rozpoznawania skarg i wnioskow

§42.Rada rozpatruje skargi dotycza.ce zadan lub dzialalnosci Wojta oraz
kierownikow jednostek organizacyjnych, w sprawach nale±avcych do zadah wtasnych
Gminy.

§ 43. Rada Gminy rozpatruje i zatatwia skargi i wnioski zgodnie
z postanowieniami art. 229 pkt 3 i art. 242 § 1 Kodeksu post^powania
administracyjnego.

§44.1. Skargi i wnioski przyjmowane S£|_ przez Przewodnicza^cego Rady ba^dz
podczas jego nieobecnosci przez Wiceprzewodniczqcego Rady. W przypadku
wptyniecia skargi (wniosku) bezposrednio do Biura Rady Gminy, pracownik Biura
Rady przekazuje niezwtocznie spraw§ Przewodnicza^cemu Rady.

2. Biuro Rady prowadzi rejestr wptywaj^cych skarg i wnioskdw. Dotyczy
to takze skarg i wnioskow zgtaszanych ustnie do protokotu.

3. Korespondencje w sprawach skarg i wnioskow prowadzi si§ zgodnie
z instrukcja, kancelaryjna,.

4. Skarg i wnioskow anonimowych nie rejestruje si^ i nie rozpatruje.

§ 45.1. Skargi podlegaja^ce rozpatrzeniu przez Rade sa^ rejestrowane
w rejestrze skarg i wnioskow.



2. Przewodnicz^cy Rady:
1) przeprowadza kwalifikacj§ pisma jako skargi;
2) przekazuje skarg§ do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej lub innej wtasciwej

Komisji Rady;
3) czuwa nad terminowoscia^ rozpatrzenia skargi, w tym zawiadamia

o kazdym przypadku niezatatwienia skargi w trybie okreslonym w kodeksie
post^powania administracyjnego.

§ 46.1. Komisja rozpatruja^ca skarg§ jest zobowia/ana do;
1) wszechstronnego wyjasnienia spraw podnoszonych w skardze;
2) przygotowania projektu odpowiedzi;
3) przedtozenia propozycji co do podj^cia ewentualnych dziafah

naprawczych.
2. Na zqdanie Komisji rozpatruja^cej skarg§ Wojt Gminy jest obowia^zany do

przedkiadania dokumentow, innych materialow ba^dz wyjasnieh co do stanu
faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie pozniej niz w cic^gu 14
dni od daty otrzymania skargi.

3. Komisja rozpatruje skarg§ we wtasnym zakresie w oparciu o dokumentacj§
dostarczona, przez Wojta oraz inne udokumentowane okolicznosci sprawy.

4. Do rozpatrzenia skargi Rada moze powotac komisj? dorazna^.
5. Komisje rozpatruja^ce skargi mogci posilkowa6 si^ opiniami i ekspertyzami

specjalistycznymi, ktorych wykonanie nastepuje na wniosek Przewodnicza^cego Rady
w porozumieniu z Wojtem Gminy. Koszty ekspertyz pokrywa si^ z budzetu Gminy na
podstawie stosownej umowy zawartej przez Wojta.

6. Komisja przedklada Przewodnicza^cemu Rady propozycje, o kt6rych mowa w
ust. 1 pkt. 2 i 3.

7. Przewodnicza^cy Rady wprowadza do porza^dku obrad najblizszej sesji Rady
sprawy rozpatrzenia skargi.

§47.1. Rada rozstrzyga o sposobie zaJatwienia skargi w formie uchwaty,
zgodnie z terminem wynikaja^cym z kodeksu post^powania administracyjnego.

2. Zawiadomienie o sposobie zatatwienia skargi przygotowuje i podpisuje
Przewodnicza^cy Rady.

§ 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale maja^ zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

Rozdziat VII
Wojt Gminy

§ 49.1. Organem wykonawczym Gminy jest Wojt Gminy.
2. Wojt Gminy wybierany jest na zasadach okreslonych w odr^bnych

przepisach.
3. Wynagrodzenie dla Wojta Gminy okresla Rada Gminy stosown^ uchwaty.



4. Wobec Wojta Gminy czynnosci zwiazane z nawiqzaniem i rozwia^zaniem
stosunku pracy wykonuje Przewodnicza^cy Rady Gminy, a pozostate czynnosci -
wyznaczona przez wojta osoba zastepuja^ca lub sekretarz gminy.

§ 50. Zasady i tryb odwotania Wojta Gminy okreslajsj. odrebne przepisy.

§51.W6jt Gminy wykonuje uchwaty Rady Gminy i zadania Gminy okreslone
przepisami prawa.

§ 52. Wojt Gminy jako kierownik Urz^du wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urz§du Gminy. Organizacj§ i zasady funkcjonowania Urz^du okresla Regulamin
Organizacyjny, nadany przez Wojta w drodze zarz^dzenia.

§53. Wojt przedktada na sesjach Rady informacj§ z dziatalnosci w okresie
miedzysesyjnym.

§ 54.Skarbnika Gminy, ktory jest glownym ksi^gowym budzetu, powotuje i
odwotuje Rada na wniosek Wojta Gminy. Warunki pracy i ptacy dla Skarbnika
okresla Wojt.

Rozdzial VIII
Jednostki organizacyjne

§55.1. Jednostki organizacyjne pozostaj^ce w strukturze organizacji Gminy
stanowia, cz^sc maja^tku Gminy wyodr^bniona, funkcjonalnie i stuz^ca, zaspakajaniu
potrzeb wspolnoty samorza^dowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych
jednostek oraz wyposazenie w majajek nastepuje na podstawie uchwaty Rady.

2. Dzialalnosc jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 jest
finansowana z budzetu Gminy oraz z innych ustawowych zrodet.

3. Rada uchwala statuty i regulaminy jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust.1.

§ 56. Relacje miedzy Gmina ,̂ a innymi gminnymi osobami prawnymi okreslaja^
statuty tych os6b prawnych.

Rozdziat IX
Jawnosc dziatania organow Gminy

§57.1. Dziatalnosc organow Gminy jest jawna i obejmuje w szczegolnosci
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wst^pu na sesje rady oraz posiedzenia
jej komisji, a takze dostepu do dokumentow wynikaj^cych z wykonywania zadah
publicznych (m.in. protokolow z posiedzeri Rady oraz Komisji Rady).

2. Ograniczenie jawnosci dziatania organow, w tym dostepu do dokumentow,
wynikac moze jedynie z obowia/uja^cych przepisow ustawowych, w szczegolnosci:

— ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spotecznej (tekst jednolity Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami),

— ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),

— ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami),



- ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 182, poz. 1228).

3. Obrady Rady i jej Komisji sa^ jawne. Informacje o terminach obrad sa,
wywieszane na tablicy ogtoszeh Urz§du Gminy na siedem dni przed planowanym
dniem posiedzeh.

4. Dokumenty, o ktorych mowa w ust.1, beda, udostepniane w Urz^dzie Gminy
w obecnosci pracownika Biura Rady Gminy w kazda^ srode, w godzinach pracy
Urz^du Gminy.

5. Upowaznia si§ Wojta Gminy do okreslenia w drodze zarza^dzenia zasad
zwrotu uzasadnionych kosztow zwia^zanych z udzielaniem informacji.

Rozdziat X
Akty prawa miejscowego

§58.1. Gmina moze stanowic przepisy powszechnie obowiazuja^ce na jej
terenie, nazywane dale] aktami prawa miejscowego.

2. Zasady i tryb oglaszania aktow prawa miejscowego okresla ustawa z dnia 20
lipca 2000 roku o ogtaszaniu aktow normatywnych i niektdrych innych aktow
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami).

3. Urza^d Gminy prowadzi zbior aktow prawa miejscowego dost^pny
do powszechnego wglajdu w jego siedzibie.

Rozdziat XI
Honorowe wyroznienia

§ 59.1. Ustanawia sie nastepuja^ce wyroznienia Gminy Nowe Ostrowy:
1) Honorowe Obywatelstwo Gminy Nowe Ostrowy;
2) Nagrod§ Gminy Nowe Ostrowy;
3) Honorowa^ Nagrod? Wojta Gminy Nowe Ostrowy.

2. Postac wyroznieh oraz tryb ich przyznawania i wr^czania okresla Rada
odr^bnymi uchwatami.

Rozdziat XII
Postanowienia przejsciowe i kohcowe

§ 60. Uchwalenie i zmiana Statutu wymaga podj^cia przez Rad§ uchwaty, ktora
jest podejmowana w glosowaniu jawnym zwykta^ wi^kszoscia^ gtosow w obecnosci co
najmniej potowy ustawowego sktadu Rady.

§61.W sprawach nie uregulowanych w Statucie w szczegolnosci maja^
zastosowanie nast^puja^ce przepisy:

ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorza^dowych
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 ze zmianami),
ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osob kieruja^cych
niektorymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zmianami).

PRZEWODNUZ^tV
RADY

Mirostaw Dyhicki



Mapa Granic Gminy Nowe Ostrowy

ZaJqcznik nr 1 do Statutu
Gminy Nowe Ostrowy
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Zatacznik nr 2 do Statutu
Gminy Nowe Ostrowy

Wizerunek herbu Gminy Nowe Ostrowy
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Zat^cznik nr 3 do Statutu
Gminy Nowe Ostrowy

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Nowe Ostrowy

W Gminie Nowe Ostrowy 53 utworzone nastepuj^ce jednostki pomocnicze:

1) Sotectwo Bzowki obejmujewsie

2) Sotectwo Grochow obejmuje wsie

3) Sotectwo
4) Sotectwo
5) Sotectwo
6) Sotectwo
7) Sotectwo
8) Sotectwo

Grodno
Imielno
Imielinek
Kotomia
Lipiny
Miksztal

obejmuje wies
obejmuje wies
obejmuje wies
obejmuje wies
obejmuje wies
obejmuje wsie

9) Sotectwo Niechcianow obejmuje wies
10)Sotectwo Nowe Ostrowy obejmuje wies
11)Sotectwo Ostrowy obejmuje wies

12)Sotectwo Perna
13)Sotectwo Rdutow

obejmuje wies
obejmuje wsie

14)Sotectwo Wola Pierowa obejmuje wies
15)Sotectwo Wotodrza obejmuje wies
16)Sotectwo Zieleniec obejmuje wies

Bzowki
Nowa Wies
Grochow
Grochowek
Katy
Katy Towarzystwo
Grodno
Imielno
Imielinek
Kotomia
Lipiny
Miksztal
Nowe Grodno
Niechcianow
Nowe Ostrowy
Ostrowy
Ostrowy - Cukrownia
Perna
Rdutow
Btota
Wola Pierowa
Wotodrza
Zieleniec

PRZEWODNICZ*\C\Y OMINY

Mirosfii\\-



Zateicznik nr 4 do Statutu
Gminy Nowe Ostrowy

Wykaz komisji stalych Rady Gminy Nowe Ostrowy

1) Komisja Rewizyjna;

2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansow i Przeciwdziatania Bezrobociu;

3) Komisja Oswiaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porza^dku Publicznego;

4) Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska.

PRZEWODNIC^CY
RADY

Mirvsfaw D^bicki



Zat^cznik nr 5 do Statutu
Gminy Nowe Ostrowy

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Ostrowy

1) Gimnazjum im. Generate Wtadystawa Andersa w Ostrowach;

2) Szkota Podstawowa im. Bohaterow Bitwy nad Bzursiw Imielnie;

3) Szkota Podstawowa im. Mieczystawy Butler w Ostrowach;

4) Gminne Przedszkole w Ostrowach;

5) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Ostrowach;

6) Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Nowych Ostrowach.

PRZE\VOOV'1CZ.\CV
RADY

Mirosmw



Zata^cznik nr 6 do Statutu
Gminy Nowe Ostrowy

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy

§ 1.1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej ,,KomisjaJ' dziate na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym oraz na podstawie przepisow Statutu
Gminy i niniejszego Regulaminu.
2. Komisje powotuje Rada Gminy zwyktq wiekszoscia, gtosow.
3. Radni, ktorzy sa^ pracownikami gminnych jednostek organizacyjnych, nie moga.
brae udziatu w kontroli tej jednostki.
4. Obstuge biurowa^ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wojt.
5. W przypadku braku aktywnosci czlonka/ow/ Komisji, jej Przewodnicza^cy
przeprowadza rozmow§ dyscyplinuja^ca,.

§ 2.1. Komisja podlega Radzie Gminy i stanowi jej organ kontrolny.
2. Zakres dzialania Komisji obejmuje zadania wlasne gminy, zlecone gminie oraz
powierzone na podstawie porozumieh przez jednostki samorza^du terytorialnego.
3. Komisja opiniuje wykonanie budzetu gminy i wystepuje do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wojtowi, a takze wykonuje inne zadania
zlecone przez Rad§ w zakresie kontroli.
4. Komisja opiniuje wnioski radnych dotyczqce przeprowadzenia referendum
w sprawie odwotania Wojta z przyczyn innych niz nie udzielenie absolutorium.
5. Przedmiotem kontroli jest dziatelnosc Wojta i podporzajJkowanych mu jednostek
w zakresie:

1) przestrzegania Statutu Gminy i Regulaminu Rady Gminy;
2) realizacji podjetych uchwat Rady, zarzqdzeh i postanowieh Wojta oraz ich

zgodnosci z obowiazuja^cymi przepisami;
3) wykonywania zadan w oparciu o kryteria legalnosci, celowosci, rzetelnosci

i gospodarnosci.
6. Komisja bada skargi dotyczape dziatalnosci Wojta, ich zasadnosc i sposob
rozpatrzenia, a wnioski i opinie przedstawia Radzie Gminy.
7. Komisja zapoznaje sie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez organy
kontroli specjalnej dotycza^ce ich zakresu dziatania oraz w zakresie zadah zleconych
gminie i powierzonych na podstawie porozumieh przez jednostki samorzqdu
terytorialnego.

§3.1.Pracami Komisji kieruje jej przewodnicza^cy, ktory zwotuje posiedzenie
i proponuje porzqdek obrad.
2. W przypadku nieobecnosci Przewodnicza^cego Komisji, jego obowiazki petni
zast^pca.
3. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planow pracy
z uwzglednieniem pilnych spraw bieza^cych, zaleceh i wnioskow.
4. O terminie i temacie posiedzenia Komisji nalezy zawiadomic jej cztonkow
przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem. W sytuacjach szczegolnych lub
w przypadku braku potrzeby zapoznania si^ z materiatami posiedzenie moze bye
zwotane w terminie krotszym.
5. Decyzje i wnioski Komisja przyjmuje w gtosowaniu jawnym zwykta^ wiekszoscia^
gtosow przy obecnosci co najmniej 50% sktadu osobowego Komisji. W przypadku



rownowagi gtosow "za" i "przeciw" decyduje glos Przewodnicza_cego. Komisja moze
przedstawic Radzie takze wnioski mniejszosci.
6. Kazde posiedzenie Komisji jest protokotowane.

§ 4.1. Komisja dokonuje kontroli na podstawie uchwalonych przez Rad$ planow
pracy oraz w oparciu o konkretne zlecenia Rady.
2. Rada moze zlecic przeprowadzenie kontroli na uzasadniony wniosek:

1) Przewodniczapego Rady;
2) Komisji Rady;
3) 1/4 ustawowego sktadu Rady.

3. W przypadkach nie cierpia^cych zwtoki, gdzie termin zalatwienia sprawy jest
okreslony innymi przepisami, Komisja przeprowadza kontrole na zlecenie
Przewodniczqcego Rady.
4. Przewodniczqcy Rady powiadamia Rad$ na najblizszej sesji o podjetej kontroli.
Rada moze w kazdym czasie podja^c uchwat§ zobowia^zuja^ Komisje do zaniechania
kontroli.

§5.1. Komisja przedktada Radzie sprawozdanie z wynikow przeprowadzonych
kontroli.
2. Komisja moze wystapic do Rady lub do Wojta o przeprowadzenie przez
specjalistow ekspertyzy konkretnego problemu.
3. W celu przeprowadzenia czynnosci zwia^zanych ze zbadaniem sprawy, komisja
moze wyznaczyc sposrod swoich czlonk6w zespot kontrolny. Zespoty kontrolne
dziataja. na podstawie pisemnego upowaznienia Przewodnicz^cego Komisji
okreslaj^cego:

1) imiona i nazwiska cztonkow;
2) rodzaj, przedmiot, podmiot i zakres kontroli;
3) termin rozpocz^cia i przewidywany termin zakohczenia kontroli.

4. Zespot przedstawia na posiedzeniu komisji protokoty oraz wyniki i wnioski z
przeprowadzonej kontroli. Komisja po ich analizie przedstawia swoje stanowisko
Radzie do wiadomosci lub w postaci projektu uchwaty.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastepujqce rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuja^ce catosc dziatalnosci kontrolowanego podmiotu
lub obszerny zespot dziatah tego podmiotu;

2) problemowe - obejmuja^ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu
dziatalnosci kontrolowanego podmiotu, stanowia^ce niewielki fragment w
jego dzialalnosci;

3) sprawdzaja^ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej
kontroli zostafy uwzgl^dnione w toku post^powania danego podmiotu.

6. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik jednostki
kontrolowanej. Przy czynnosciach kontrolnych ma prawo uczestniczyc przedstawiciel
tej jednostki.
7. Kontrola kompleksowa nie powinna trwac dluzej niz 7 kolejnych dni roboczych, a
kontrole problemowa i sprawdzajsica - nie dtuzej niz 3 dni robocze.
8. W zwicizku z wykonywana^ dzialalnoscia^ kontrolny Komisja (zespot) ma prawo:

1) wst§pu do pomieszczeh i innych obiektow kontrolowanej jednostki;
2) wgla^du do wszystkich dokumentow i akt kontrolowanej jednostki w zakresie

przeprowadzanej kontroli, zgodnie z odr^bnymi przepisami;
3} zabezpieczenia dokumentow i innych dowodow;



4) zqdania ustnych i pisemnych wyjasnieh od pracownikow, a tak±e od ich
bezposrednich przelozonych;

5) wzywania i protokolarnego wystuchania innych osob zwia/anych z zakresem
przeprowadzonej kontroli.

9. Komisja o podĵ ciu dziatah kontrolnych zawiadamia na pismie Przewodnicza^cego
Rady, Wojta Gminy oraz kierownika jednostki kontrolowanej okreslaja^c przedmiot,
zakres kontroli i date, jej rozpoczecia.
10. Z przebiegu kontroli Komisja sporza^dza protokol ktory przedstawia na
posiedzeniu Komisji. Po ich omowieniu i wystuchaniu ewentualnych dodatkowych
wyjasnieh, protokof podpisuja^ wszyscy obecni cztonkowie Komisji oraz kierownik
kontrolowanej jednostki.
11. W przypadku odmowy przez kierownika jednostki kontrolowanej podpisania
protokoiu - Przewodnicza^cy Komisji czyni adnotacj§ na protokole - odmowiono
podpisania protokotu.
12. Protokot o ktorym mowa w ust. 10 zawiera:

1) nazw§ i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imi§ i nazwisko kontroluja^cych;
3) daty rozpocz^cia i zakohczenia czynnosci kontrolnych;
4) okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obj^tego kontrolaj
5) imî  i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczegolnosci wnioski kontroli

wskazuja^ce na stwierdzenie nieprawidtowosci w dzialalnosci kontrolowanego
podmiotu oraz wskazanie dowodow potwierdzaja^cych ustalenia zawarte
w protokole;

7) dat§ i miejsce podpisania protokoiu;
8) podpisy kontroluja^cych i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk?

o odmowie podpisania protokotu z podaniem przyczyn odmowy;
9) inne, nieobligatoryjne wnioski lub propozycje wskazuja^ce na przyklad

sposoby usuni^cia nieprawidlowosci stwierdzonych w wyniku kontroli.
13. Cztonkowie Komisji maja, obowia^zek zachowania tajemnicy dotycza^cej
przedmiotu kontroli, w zakresie okreslonym odr^bnymi przepisami prawa.
14. ProtokoJ pokontrolny Komisja przekazuje Przewodnicza^cemu Rady, ktory
przedWada go Wojtowi i jednostce kontrolowanej w ci^gu 21 dni, celem zaj^cia
stanowiska.
15. Wojt i jednostki kontrolowane maja, obowia^zek ztozenia na pismie wyjasnieh w
ciajgu 14 dni od daty otrzymania protokoiu. Termin ztozenia wyjasnieh moze zostad
wydluzony, wymaga to jednak pisemnego okreslenia w protokole.
16. Wojt i kierownicy jednostek kontrolowanych, do ktorych protokot pokontrolny
zostal skierowany, sa, zobowictzani w wyznaczonym terminie zawiadomic Komisj^ za
posrednictwem Przewodnicza^cego Rady o sposobie wykonania zaleceh i wnioskow
pokontrolnych.
17. Komisja w przypadku stwierdzenia raza^cych zaniedbah ma obowia^zek poprzez
Rad^ wnioskowac o przeprowadzenie kontroli przez Najwyzsza, Izbe. Kontroli,
Regionalna, Izb^ Obrachunkowa^, a takze kierowac sprawy do rozpatrzenia przez
prokurature.
18. Przy stwierdzeniu uzasadnionej potrzeby podj^cia natychmiastowej interwencji w
sprawach, o ktorych mowa w ust. 3, Komisja moze kierowac wnioski poprzez
Przewodnicza^cego Rady, o czym, uzasadniaja^c taka^ potrzebe, powiadamia Rad^ na
najblizszym posiedzeniu.



§6.1. Komisja rozpatruje skargi na dziatalnosc Wojta skierowane do Rady. Jezeli
skarge skierowano bezposrednio do Komisji - jej przewodnicza^cy powiadamia o tym
Przewodniczapego Rady.
2. Jezeli Komisja nie jest wtasciwa^ do rozpatrywania skargi jej Przewodniczaj:y, za
posrednictwem Przewodnicza^cego Rady, niezwtocznie przekazuje j% wtasciwemu
organowi, zawiadamiajXc o tym skarzqcego albo wskazuje mu wtasciwy organ.
3. Komisja przedkteda, za posrednictwem Przewodnicza^cego Rady, tresc skargi
Wojtowi z wnioskiem o ustosunkowanie si§ do niej na pismie w terminie nie dJuzszym
niz 7 dni.
4. Komisja po uzyskaniu od Wojta pisemnego ustosunkowania i przeprowadzeniu
postepowania wyjasniaja^cego wydaje opini§, ktora^ przedstawia na posiedzeniu Rady
Gminy celem podĵ cia stosownej uchwaty.
5. Jezeli Komisja stwierdzi, ze w badanej sprawie toczy si§ inne postepowanie moze
zawiesic czynnosci zwia^zane z jej rozpatrywaniem, o czym powiadamia
zainteresowanego za posrednictwem Przewodnicza^cego Rady.
6. Na wniosek skarza^cego lub Wojta z postepowania w sprawie beda^cej
przedmiotem skargi, moga^ bye wyta^czeni cztonkowie Komisji pozostaja^cy z jednq ze
stron w stosunku okreslonym w art. 24 kodeksu postepowania administracyjnego.
7. Komisja zawiadamia strony o terminach posiedzeh podczas ktorych sktadane sa,
wyjasnienia w sprawie beda^cej przedmiotem skargi.

§7.1. Komisja po zasi§gni§ciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie
okreslonym w ustawie o finansach publicznych, przedstawia Radzie Gminy
wniosek w sprawie absolutorium dla Wojta Gminy.

2. Wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium wymaga uzasadnienia.

§ 8.1. Komisja Rewizyjna sktada Radzie - w terminie do dnia 30 kwietnia kazdego
roku - roczne sprawozdanie ze swojej dziatelnosci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierac:
1) liczbe, przedmiot, miejsce rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najwazniejszych nieprawidtowosci wykrytych wtoku kontroli;
3) wykaz uchwal podjetych przez Komisje Rewizyjnaj
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z

najwazniejszymi wnioskami wynikajqcymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem okreslonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna sktada sprawozdanie

ze swej dziatalnosci po podj^ciu stosownej uchwaty Rady, okreslaja^cej przedmiot
i termin ztozenia sprawozdania.

§ 9. Przewodnicza^cy Rady zapewnia przestrzegania postanowieh niniejszego
Regulaminu i udziela pomocy we wtasciwej jego interpretacji.

PRZEWODIN1CZ4CY
RADY GMUSIY
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