
Mazow.03.13.371
UCHWA£A Nr III/17/2002
RADY GMINY OJRZEÑ
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Ojrzeñ.
(Warszawa, dnia 14 stycznia 2003 r.)
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1951 z póŸn. zmianami) Rada Gminy uchwala Statut Gminy Ojrzeñ.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwa³a okreœla:
	1)	ustrój Gminy Ojrzeñ,
	2)	zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy (so³ectw) oraz udzia³u so³tysów w pracach Rady Gminy,
	3)	zakres dzia³ania i zadania Gminy,
	4)	organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy Ojrzeñ i jej komisji,
	5)	tryb pracy Wójta Gminy Ojrzeñ,
	6)	zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Ojrzeñ,
	7)	zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
	1)	Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Ojrzeñ,
	2)	Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Ojrzeñ,
	3)	komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisjê Rady Gminy Ojrzeñ,
	4)	Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Gminy Ojrzeñ,
	5)	Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Ojrzeñ,
	6)	Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Ojrzeñ.
Rozdzia³ II
Gmina
§ 3. 1. Gmina Ojrzeñ jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ do organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swoje organy.
§ 4. 1. Gmina Ojrzeñ po³o¿ona jest w Powiecie Ciechanowskim w Województwie Mazowieckim i obejmuje obszar 123km2.
2. Granice terytorialne Gminy okreœla mapa w skali 1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze - so³ectwa. Wykaz utworzonych so³ectw stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§ 5. 1. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 6. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoœæ Ojrzeñ.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 6. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectwa a tak¿e zmianie granic so³ectwa rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
	1)	inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
	2)	utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi byæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okreœla Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
	3)	projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tego so³ectwa.
	4)	przebieg granic so³ectwa powinien - w miarê mo¿liwoœci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia so³ectw stosuje siê odpowiednio przepisy ustêpu 1-go.
§ 7. Uchwa³y, o których mowa w § 6 ust. 1 powinny okreœlaæ w szczególnoœci: obszar, granice, siedzibê w³adz so³ectwa oraz nazwê so³ectwa.
§ 8. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu wyodrêbnion¹ czêœæ mienia komunalnego, któr¹ so³ectwo zarz¹dza, korzysta z niej oraz rozporz¹dza pochodz¹cymi z niej okreœlonymi dochodami w zakresie i na zasadach ustalonych w statucie so³ectwa.
§ 9. Gospodarka finansowa so³ectw prowadzona jest w ramach bud¿etu gminy.
§ 10. Ustrój so³ectwa okreœla jego statut nadany przez Radê Gminy.
§ 11. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada Gminy.
§ 12. 1. So³tys uczestniczy w pracach Rady Gminy z urzêdu.
2. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Zakres dzia³ania i zadania gminy.
§ 13. Zakres dzia³ania Gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 14. Gmina realizuje zadania w³asne, zadania zlecone wynikaj¹ce z ustaw oraz zadania powierzone w drodze porozumienia.
§ 15. 1. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, które:
	1)	s¹ ustawowo zastrze¿one na rzecz gminy, jako jej zadania w³asne,
	2)	nie s¹ zastrze¿one ustawowo na rzecz innych podmiotów.
2. Zadania w³asne Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ oraz finansuje je z w³asnych œrodków bud¿etowych oraz innych œrodków pozyskanych przez Gminê.
§ 16. 1. Do zadañ ustawowo zleconych Gminie nale¿¹ zadania:
	1)	z zakresu administracji rz¹dowej,
	2)	z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
2. Zadania zlecone Gmina wykonuje w imieniu rz¹du (ust. 1, pkt 1) lub innych organów pañstwowych (ust. 1, pkt 2) na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i finansuje ich wykonanie ze œrodków otrzymanych z bud¿etu pañstwa.
§ 17. 1. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aœciwoœci powiatu lub województwa na podstawie porozumieñ zawartych z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Finansowanie wykonania zadañ o których mowa w ust. 1 nastêpuje ze œrodków otrzymanych od tych jednostek samorz¹dowych na ich wykonanie.
Rozdzia³ V
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 18. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 19. 1. Rada dzia³a na sesjach i poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.
§ 20. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
	1)	Przewodnicz¹cy,
	2)	Wiceprzewodnicz¹cy,
	3)	Komisja Rewizyjna,
	4)	komisje sta³e.
§ 21. 1. Liczbê komisji sta³ych oraz ich stan liczbowy Rada okreœla w drodze uchwa³y.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem wiêcej ni¿ jednej komisji.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ doraŸne komisje do wykonywania okreœlonych zadañ, okreœlaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 22. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoœci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
	1)	okreœlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
	2)	przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
	3)	dokonanie otwarcia sesji,
	4)	powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoœród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmowaæ informacjê o stanie Gminy.
§ 23. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoœci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoœci:
-	zwo³uje sesje Rady,
-	przewodniczy obradom,
-	kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
-	zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
-	podpisuje uchwa³y rady,
-	czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 24. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w § 23 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
§ 25. Pod nieobecnoœæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 26. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹dŸ wygaœniêcia mandatu Przewodnicz¹cego Rady lub Wiceprzewodnicz¹cego przed up³ywem kadencji, Rada na najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 27. 1. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady mog¹ byæ odwo³ani na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek powinien byæ z³o¿ony przez wnioskodawców na piœmie wraz z uzasadnieniem na sesji Rady.
2. Rozpatrywanie wniosku nastêpuje na nastêpnej sesji.
3. Sesjê, na której rozpatrywany jest wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego, prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 28. 1. Wnioskodawcy mog¹ wycofaæ wniosek o odwo³anie od momentu z³o¿enia wniosku do momentu przyjêcia porz¹dku obrad sesji, na której ma byæ wniosek rozpatrywany.
2. Z chwil¹, gdy prowadz¹cy obrady zarz¹dzi g³osowanie, wniosku o odwo³anie nie mo¿na wycofaæ.
§ 29. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 30. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ VI
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 31. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okreœlone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
	1)	postanowienia proceduralne,
	2)	deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okreœlonego postêpowania,
	3)	oœwiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okreœlonej sprawie,
	4)	apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okreœlonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, oœwiadczeñ i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 32. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie pracy Rady, lub te¿ nie przewidziane, ale zwo³ywane w zwyk³ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie, to jest na wniosek: Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Przygotowanie sesji
§ 33. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
	1)	ustalenie porz¹dku obrad,
	2)	ustalenie czasu i miejsca obrad,
	3)	zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad powiadamia siê radnych na piœmie najpóŸniej na 7 dni przed terminem obrad, za wyj¹tkiem sesji nadzwyczajnej, której termin zwo³ania okreœlony jest w ustawie.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji poœwiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóŸniej na 14 dni przed sesj¹.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji powinno byæ podane do wiadomoœci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 34. 1. Przed sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady uzgadnia z Wójtem listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach uczestnicz¹ - z g³osem doradczym - nie bêd¹cy radnymi: Wójt, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ byæ równie¿ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 35. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 36. Na sali obrad powinno byæ wyznaczone miejsce dla publicznoœci obserwuj¹cej przebieg obrad.
§ 37. Wy³¹czenie jawnoœci obrad jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 38. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad b¹dŸ radnego, Rada mo¿e postanowiæ 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. 2 Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoœci ze wzglêdu na niemo¿liwoœæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoœæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania nowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aœciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuœcili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 39. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okreœlonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 32 ust. 3.
§ 40. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoœci co najmniej po³owy swojego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych na sali obrad spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 41. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoœci Przewodnicz¹cego czynnoœci okreœlone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ spoœród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu obliczanie wyników g³osowania jawnego.
§ 42. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y "Otwieram .......... sesjê Rady Gminy Ojrzeñ."
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoœci prawomocnoœæ obrad.
§ 43. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia porz¹dek obrad, nastêpnie stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie uzupe³nienia lub zmiany porz¹dku obrad. Zmiany w porz¹dku obrad Rada mo¿e wprowadziæ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
§ 44. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoœci:
	1)	przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
	2)	sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
	3)	rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
	4)	interpelacje i zapytania radnych,
	5)	odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach,
	6)	wolne wnioski i informacje.
§ 45. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 44 pkt 2 sk³ada Wójt lub jego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 46. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty samorz¹dowej o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej na sesji lub w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. OdpowiedŸ na interpelacje udzielana jest na sesji w formie ustnej, b¹dŸ w formie pisemnej w terminie 21 dni radnemu, który interpelacje sk³ada³.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny sk³adaj¹cy interpelacjê mo¿e zwróciæ siê o jej uzupe³nienie.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady, w ramach odpowiedniego punktu obrad.
§ 47. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ ustnie w trakcie sesji lub pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady. Je¿eli bezpoœrednia odpowiedŸ na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
§ 48. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoœci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.
§ 49. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oœci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹dŸ uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego "do porz¹dku" a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoœci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom spoœród publicznoœci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹dŸ naruszaj¹ powagê sesji.
§ 50. Wnioski natury formalnej, dotycz¹ce w szczególnoœci: stwierdzenia quorum, zmiany porz¹dku obrad, zarz¹dzenia przerwy, zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y, przeliczenia g³osów, przestrzegania regulaminu obrad - Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 51. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoœci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoœci zainteresowanego na sesji.
§ 52. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia w³aœciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie siê do zg³aszanych w trakcie debaty wniosków, a je¿eli zaistnieje taka koniecznoœæ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu zarz¹dzenia g³osowania Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 53. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam sesjê Rady Gminy Ojrzeñ".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 54. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeœniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do oczywistych omy³ek.
§ 55. 1. Pracownik obs³uguj¹cy Radê Gminy sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg, powinien w szczególnoœci zawieraæ:
	1)	numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia, numery podjêtych uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
	2)	stwierdzenie prawomocnoœci posiedzenia,
	3)	imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoœci,
	4)	odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
	5)	ustalony porz¹dek obrad,
	6)	przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków,
	7)	przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych (przy g³osowaniu tajnym),
	8)	podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 56. 1. W trakcie obrad lub nie póŸniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieœæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 57. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci radnych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goœci, teksty przyjêtych przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oœwiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóŸniej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³u sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okreœlonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 58. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje pracownik Urzêdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 59. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt.
2. Projekt uchwa³y powinien okreœlaæ w szczególnoœci:
	1)	tytu³ uchwa³y,
	2)	podstawê prawn¹,
	3)	postanowienia merytoryczne,
	4)	w miarê potrzeby okreœlenie Ÿród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
	5)	okreœlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
	6)	ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejœcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoœci z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy.
§ 60. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych.
§ 61. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ustêpu 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 62. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 63. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 64. 1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Kserokopie uchwa³ przekazuje siê w³aœciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoœci, zale¿nie od ich treœci.
5. Procedura g³osowania
§ 65. W g³osowaniu udzia³ bior¹ wy³¹cznie radni.
§ 66. 1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem ustawowym rady, nakazuje odnotowanie wyników w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.
§ 67. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym spoœród siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objaœnia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoœci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 68. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ treœæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoœci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoœci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeœli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej zamyka listê kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
§ 69. 1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejnoœci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoœci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoœci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
4. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoœci za przyjêciem uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
§ 70. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê g³osów "za" ni¿ "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych siê nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych "za", czy "przeciw".
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób lub mo¿liwoœci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 71. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 72. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doraŸnych okreœla Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 73. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie stosownych zmian w planie pracy.
§ 74. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je Radzie.
§ 75. 1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
3. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy komisji co najmniej raz do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoœci komisji.
7. Radni
§ 76. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoœæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liœcie obecnoœci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, powinien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoœæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjaœnienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub komisji.
§ 77. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni powinni przyjmowaæ w swoich okrêgach wyborczych osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoœci wyborców.
§ 78. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e powo³aæ komisjê doraŸn¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoœci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na piœmie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjaœnieñ.
Rozdzia³ VII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 79. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji.
2. Przewodnicz¹cego Komisji wybiera Rada.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady.
§ 80. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoœæ lub interesownoœæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków Komisji decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada Gminy.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ siê na piœmie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoœci o treœci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoœæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
-	legalnoœci,
-	gospodarnoœci,
-	rzetelnoœci,
-	celowoœci,
-	oraz zgodnoœci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoœci gospodarkê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 82. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
§ 83. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
	1)	kompleksowe - obejmuj¹ce dzia³alnoœæ kontrolowanego podmiotu,
	2)	problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoœci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoœci.
	3)	sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§ 84. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawach przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 85. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoœci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoœci.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoœci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania œwiadków oraz pisemne wyjaœnienia i oœwiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 86. 1. Kontroli kompleksowej dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Zespo³y kontrolne wyznaczane s¹ przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okreœlaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeœniejszego upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoœci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej poweŸmie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, ¿e niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których mowa w ust. 5, kontroluj¹cy jest zobowi¹zany zwróciæ siê - w najkrótszym mo¿liwie terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
§ 87. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 88. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest zapewniæ warunki i œrodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik danej jednostki obowi¹zany jest w szczególnoœci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanej jednostki.
3. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjaœnieñ.
§ 89. Czynnoœci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoœci w dniach oraz godzinach pracy jednostki kontrolowanej.
4. Protoko³y kontroli
§ 90. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ w terminie 7 dni od daty zakoñczenia kontroli protokó³ pokontrolny - obejmuj¹cy:
	1)	nazwê i adres kontrolowanej jednostki,
	2)	imiê i nazwisko kontroluj¹cych b¹dŸ kontroluj¹cego,
	3)	daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoœci kontrolnych,
	4)	okreœlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
	5)	imiê i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki,
	6)	przebieg i wynik czynnoœci kontrolnych, a w szczególnoœci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoœci w dziedzinie kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zwarte w protokole.
	7)	datê i miejsce podpisania protoko³u,
	8)	podpisy kontroluj¹cych, b¹dŸ kontroluj¹cego i kierownika kontrolowanej jednostki lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoœci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 91. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 92. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanej jednostki.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 93. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy pierwszego kwarta³u ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
	1)	terminy odbywania posiedzeñ,
	2)	terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli problemowej lub kompleksowej.
§ 94. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
	1)	liczbê, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
	2)	wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoœci wykrytych w toku kontroli,
	3)	wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
	4)	ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie absolutorium.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 95. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje posiedzenie Komisji, które nie jest objête zatwierdzonym planem pracy w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³ tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji.
§ 96. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 97. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
Rozdzia³ VIII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 98. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§ 99. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
	1)	nazwê klubu,
	2)	listê cz³onków,
	3)	imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 100. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 101. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoczesny z rozwi¹zaniem klubu.
§ 102. Pracê klubu organizuje przewodnicz¹cy klubu, wybrany przez cz³onków klubu.
§ 103. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubu zobowi¹zany jest do niezw³ocznego przed³o¿enia regulaminu klubu Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 104. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji Rady wy³¹cznie przez swoich przedstawicieli.
§ 105. Na wniosek przewodnicz¹cego klubu Wójt obowi¹zany jest zapewniæ organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do funkcjonowania klubu.
Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta Gminy
§ 106. Wójt wykonuje:
	1)	uchwa³y Rady,
	2)	przypisane jemu zadania i kompetencje,
	3)	zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
	4)	inne zadania okreœlone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 107. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 108. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 109. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okreœlonych w §§ 106 -108 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 110. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okreœlone w ustawach.
§ 111. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 112. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy u pracownika obs³uguj¹cego Radê w dniach pracy Urzêdu, w godzinach urzêdowania.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Sekretariacie Urzêdu oraz na poszczególnych stanowiskach pracy w dniach i godzinach urzêdowania.
§ 113. Realizacja uprawnieñ, okreœlonych w § 111 i § 112 mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w obecnoœci pracownika Urzêdu.
§ 114. Uprawnienia okreœlone w § 111 i § 112 nie znajduj¹ zastosowania:
	1)	w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoœci,
	2)	gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
	3)	w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ XI.
Postanowienia koñcowe
§ 115. Trac¹ moc uchwa³y: nr XV/41/96 Rady Gminy Ojrzeñ z dnia 14 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ojrzeñ, nr XX/30/98 Rady Gminy Ojrzeñ z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeñ, nr I/3/98 Rady Gminy Ojrzeñ z dnia 28 paŸdziernika 1998r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeñ, nr XVIII/71/2000 Rady Gminy Ojrzeñ z dnia 26 maja 2000r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeñ, nr XXVIII/8/2001 Rady Gminy Ojrzeñ z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeñ.
§ 116. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 117. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
ZA£¥CZNIKI
ZA£¥CZNIK Nr 1
Granice terytorialne Gminy Ojrzeñ
(grafikê pominiêto)
ZA£¥CZNIK Nr 2
Wykaz utworzonych so³ectw w gminie Ojrzeñ
	1.	Baraniec
	2.	Brodziêcin
	3.	Bronis³awie
	4.	D¹browa
	5.	Gostomin
	6.	Grabówiec
	7.	Halinin
	8.	Ka³ki
	9.	Kicin
	10.	Kraszewo
	11.	Kownaty Borowe
	12.	Luberadz
	13.	Luberadzyk
	14.	£ebki Wielkie
	15.	M³ock
	16.	M³ock Kopacze
	17.	Nowa Wieœ
	18.	Obr¹b
	19.	Ojrzeñ
	20.	Przyrowa
	21.	Radziwie
	22.	Rzeszotko
	23.	Skar¿ynek
	24.	Wojtkowa Wieœ
	25.	Wola Wodzyñska
	26.	¯ochy
	27.	Zielona
ZA£¥CZNIK Nr 3
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Ojrzeñ
	1.	Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ojrzeniu
	2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu
	3.	Gminne Przedszkole w Ojrzeniu
	4.	Szko³a Podstawowa w Kicinie
	5.	Szko³a Podstawowa w Kraszewie
	6.	Szko³a Podstawowa Luberadzu
	7.	Szko³a Podstawowa w M³ocku
	8.	Szko³a Podstawowa w Ojrzeniu
	9.	Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie
	10.	Gimnazjum Nr 2 w M³ocku 

