Uchwała Nr XXVIII/202/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58 poz.261,
Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz,622, z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113
poz.734 i Nr 123 poz.775, z 1998r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 26 poz.306, Nr
48 poz.552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009, Nr 95 poz.1041 oraz z 2001r. Nr 45
poz.497)
Rada Gminy Luzino
uchwala co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Gminy Luzino:
1. w § 4 :
a) w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem, skreśla się słowa „w tym
przedsiębiorstwa oraz dodaje się wyrazy „w tym z organizacjami pozarządowymi”
b) w ust.4 wyraz „międzygminnego” zastępuje się wyrazami „między jednostkami samorządu
terytorialnego”,
2. po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej
wśród mieszkańców gminy, a zwłaszcza wśród młodzieŜy.
2. Na wniosek zainteresowanych środowisk Rada

moŜe wyrazić zgodę na utworzenie

młodzieŜowej rady gminy, mającej charakter konsultacyjny.
3. Rada powołując młodzieŜową radę gminy nadaje jej statut określający tryb wyboru jej
członków i zasady działania”
3. w § 6:
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej”,
b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) edukacji publicznej”
c) pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
„8) porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpoŜarowej

i przeciwpowodziowej”
d) w pkt. 9) po wyrazach „kultury fizycznej” dodaje się wyrazy „ i turystyki”,
e) w pkt. 16) na początku dodaje się wyrazy „polityki prorodzinnej, w tym”,
f) dodaje się pkt. 17)-20) w brzmieniu:
„17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw”.
4. § 7 otrzymuje brzmienie:
Gmina oprócz zadań własnych wykonuje:
1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw szczególnych oraz
zadania powierzone na podstawie porozumień, z organami tej administracji,
2) zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa na podstawie zawartych porozumień
z tymi jednostkami samorządu terytorialnego”.
5. w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru jej przewodniczącego, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.”
6. w § 11 ust. 2
a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie Zarządu, ustalanie wynagrodzeń Przewodniczącego Zarządu,
stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego
działalności”,
b) pkt. 11 otrzymuje brzmienie:
„11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w § 7,”
c) po pkt. 12 dodaje się pkt. 12a w brzmieniu:
„12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych,”
d) po pkt. 14 dodaje się pkt. 14a) w brzmieniu:
„14a) podejmowanie uchwał w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,”
7. w § 14 po pkt.1 dodaje się pkt. 1a, w brzmieniu:
„1a. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.”
8. w § 16:
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z radnym nie moŜe być nawiązany stosunek pracy w urzędzie gminy.”
b) po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a w brzmieniu:
„1a Radny nie moŜe pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego
zastępcy”.
9. w § 17:
a) w pkt. 1 ppkt.1) po wyrazie „gminy” dodaje się „lub jego zastępcy”,
b) w pkt.1 w ppkt.2 na końcu dodaje się wyrazy „a takŜe zarządzać taką działalnością lub być
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”,
c) po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Mandatu radnego gminy nie moŜna łączyć z :
1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego”.
„1b. Zarząd Gminy lub Wójt nie moŜe powierzyć radnemu gminy wykonywania pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej.”
d) po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:
„2a. Radny lub członek Zarządu nie moŜe brać udziału w głosowaniu w Radzie, Zarządzie
ani w komisji jeŜeli dotyczy ono jego interesu prawnego”.
e) w pkt.3 wyrazy „art.1 i 2” zastępuje się wyrazami „ pkt.1, 1a, 2, 2a.”

10. w § 21 pkt. 1 na początku zdania dodaje się wyrazy „W związku z wykonywaniem mandatu”.
11. W § 23
a) w pkt. 3 wyraz „daty” zastępuje się wyrazem „dnia” oraz dodaje się zdanie drugie w
brzmieniu:
„ Do wniosku dołącza się proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.”
b) w pkt. 5 na koniec zdania pierwszego dodaje się wyrazy „wraz z projektami uchwał”.
c) po pkt. 5 dodaje się pkt. 5a w brzmieniu:
„5a. Przewodniczący jest kaŜdorazowo zobowiązany do zawiadamiania na takich samych
zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o
sesji rady gminy.
d) w pkt. 6 przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się wyrazy „chyba Ŝe Rada postanowi
inaczej.”,
e) po pkt. 7 dodaje się pkt. 7a. w brzmieniu:
„7a. KaŜdy obywatel ma prawo wstępu na sesje Rady oraz na posiedzenia jej komisji.”
12. w § 24:

a) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„KaŜdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokółu z sesji Rady i posiedzeń komisji,
robienia z nich notatek.”,
b) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„Protokół z sesji oraz protokoły z posiedzeń komisji dostępne są w biurze obsługi Rady, w
godzinach pracy urzędu.”
13. w § 26 po pkt.1 dodaje się pkt.1a w brzmieniu:
„1a. Przewodniczący, na wniosek Wójta jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad
najbliŜszej sesji Rady, projekt uchwały, pod warunkiem Ŝe wnioskodawcą jest Zarząd, a projekt
wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.”
14. w § 27:
a) w pkt. 2 skreśla się zdanie drugie,
b) skreśla się pkt. 3.
15. w § 28:
a) w pkt. 2 skreśla się wyrazy „zachowując wymóg § 27 pkt. 3,”
b) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć Radni nie będący jej członkami. Mogą oni
zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
16. w § 29:
a) w pkt. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „jednostek organizacyjnych” dodaje się wyrazy
„i pomocniczych”.
b) w pkt. 3 po wyrazach „wchodzą Radni” dodaje się wyrazy „w tym przedstawiciele
wszystkich klubów”,
c) w pkt. 4 skreśla się ppkt.4
17. w § 35:
a) w pkt. 2 w zdaniu drugim wyrazy „pozostali członkowie” zastępuje się „członek Zarządu”
oraz wyrazy „5 osób” zastępuje się wyrazami „3 osoby”,
b) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„Członkostwa w Zarządzie nie moŜna łączyć:
1) z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego,
2) z zatrudnianiem w administracji rządowej,
3) z mandatem posła i senatora.
18. w § 36:
a) w pkt. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Odrzucenie w głosowaniu uchwały
o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu

absolutorium.”,
b) po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a w brzmieniu:
„1a. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady .”,
c) w pkt. 2 po wyrazach „Regionalnej Izby Obrachunkowej” dodaje się wyrazy „w sprawie
uchwały Rady o nieudzieleniu absolutorium” oraz zastępuje się wyrazy „bezwzględną
większością głosów” wyrazami „większością co najmniej 3/5”,
d) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Gminy moŜe odwołać Wójta z innej przyczyny niŜ nieudzielenie absolutorium
jedynie na wniosek ¼ ustawowego składu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
Odwołanie następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady w
głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania Rada przeprowadza po zapoznaniu
się z opinią Komisji Rewizyjnej na następnej sesji, po tej na której zgłoszono wniosek o
odwołanie, nie wcześniej jednak niŜ po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.”,
e) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku złoŜenia rezygnacji przez Wójta jej przyjęcie następuje zwykłą
większością głosów.”,
f) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odwołanie Wójta albo złoŜenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne
z odwołaniem całego Zarządu albo złoŜeniem rezygnacji przez cały Zarząd .
Na najbliŜszej sesji podejmuje się uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.”,
g) w pkt. 7 skreśla się wyrazy „Zarządu albo”,
h) pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W razie odwołania albo rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego
Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.”
i) po pkt.8 dodaje się pkt.8a w brzmieniu:
„8a. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego przewodniczącym Rada
dokonuje wyboru nowego członka w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.”
j)

pkt 9 otrzymuje brzmienie: „Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią

dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego
członków. Rada moŜe zwolnić członka Zarządu z tego obowiązku.”
19. w § 37 po pkt. 10) dodaje się pkt. 10a) w brzmieniu:
„10a) wydawanie w formie uchwały w przypadkach nie cierpiącym zwłoki przepisów
porządkowych”.

20. w § 38
a) w pkt. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Posiedzenia Zarządu są protokołowane.”
b) po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
„W zakresie dostępu obywateli do dokumentów Zarządu i korzystania z nich stosuje się
odpowiednio przepisy § 24 pkt. 3-6 Statutu.”
21. w § 43 w pkt.6 na końcu dodaje się wyrazy „o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej”,
22. w § 46 po pkt.5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.”
23. w § 48:
a) w pkt. 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami”
b) po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady

nad działalnością organów jednostki

pomocniczej.”
24. w § 64 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
„4. Bez zgody Zarządu, Rada nie moŜe wprowadzić w projekcie budŜetu zmian powodujących
zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.”
25. w § 66 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:
„2a. Zarządowi przysługuje wyłącznie prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budŜetowej kwotach
wydatków, w ramach upowaŜnień udzielonych przez Radę,
2) emitowania papierów wartościowych w ramach upowaŜnień udzielonych przez Radę,
3) dokonywania wydatków budŜetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budŜecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami budŜetu Gminy,
6) blokowania środków budŜetowych, w przypadkach określonych odrębnymi ustawami.
26. w § 69:
a) w pkt.1 wyraz „zarządzenia” zastępuje się „uchwały”,

b) w pkt.2 wyrazy „zarządzenie porządkowe wydane przez Zarząd” zastępuje się wyrazami
„uchwała, o której mowa w pkt.1”,
c) po pkt. 2 dodaje się pkt.3 i 4 w brzmieniu:
„3. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia uchwały,
Rada określa termin utraty jej mocy obowiązującej.
4. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin
i staroście powiatu, następnego dnia po ich ustanowieniu.”,
27. § 79 otrzymuje brzmienie:
„79. Statut Gminy wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego”.

§2
Pozostałe §§ pozostają bez zmian.
§3
Do końca kadencji Rady Gminy, w czasie której ustawa weszła w Ŝycie, przepisy Statutu Gminy §
16 pkt.1 i 1a, § 17 pkt.1 ppkt.1) i 3) oraz pkt.1a i 3, § 27 pkt.2 i 3, § 28 pkt.2 i 4, § 29 pkt.3
i pkt.4 ppkt.4 mają zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z tym, Ŝe przepis § 17 pkt.1a Statutu Gminy ma zastosowanie do
kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w Ŝycie.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

