
t]CI IWAł,A Nr IIl7 lż0l8
Rady" Micjskiej w Józefowie

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Józefów.

Na poclstawie alt. 18 ust. 2 pkt l i art, zł0 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2O|8 r. poz. 9L)4 ze znr.) I{ada Miejska uchwala. co następu.ie:

§ 1.

Uchw,alic Statut Gn"rinv Jozefórv w brzmieniu stanou,iącymzałącznik do nirrie.jszej uchwały"

§f

Wykonanie uchwał1, powierza się Burmistrzowi Józefowa.

sS 3.

f-raci moc Llcl-irłallt Nr ll/,ł/2002 Racl;, Mielskiej w.Iozefbwie z clnia 12 grudnia Ż002 r"

rł,spralvie ucIlwaletlia Statutlt (irllirry,.Iozefórv (Dz, l]rz. Wo,i. l,ubelskicgo z2003 r. Nr 3l,
poz. 1082 z,e z,n.).

§1"
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo"iewodztwa Lubelskiego
i wchodzi w zycie po upływie 14 dr'i od głoszenia,



Załącznik do uchwałyNr IV7l2018
Rady Miejskiej w Józefowie
z dnia 29 listopada 2018 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§1.
Statut Gminy Józefów, Twany w dalszej treści niniejszej uchwały "Statutem Gminy", stanowi
o ustroju Gminy Józefów, jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§2. :

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę lozefów;
Z)Radzie - należy przęz to rozumieó Radę Miejską w Józefowie;
3) Przewodniczącym Rady - należy przęz to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Józefowie;
4) Wiceprzewodniczącym - należy
Miejskiej
w Józefowie;

przez to rozumieć Wiceprzewodnicząoego Rady

5) Radnym - naleĘ przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Józefowie;
6) Burmistrzu - należy przęz to rozumieć Burmistrza Józefowa;
7)Utzędzie - należy przez to rozumieóUtząd Miejski w Józefowie;
8) sesji - naIeży przęz to rozumieó sesję Rady Miejskiej w Józefowie;
9) jednostce pomocniczej - należy ptzez to rozumieć sołectwo i osiedle;
10) ustawie - należy ptzez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o sartorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 t. poz. 994 ze zm.).

Rozćlział2.
Gmina

§3.
Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla
organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

§4.
1. Gmina połozona jest w powiecie biłgorajskim, w wojewódźwie lubelskim i obejmuje obszar
126, 46 kJrlz.
2. Gtanice terytorialne Gminy określa ffiĘ&, stanowiąca załącznlknr 1 do niniejszego statutu.

§5.
Herbem miasta Józefowa jest:

,, Święty lózef w szatach błękitnych, ze zŁotą aureolą i srebmą lilią w dłoni, na błękitnym
obłoku, na którym umieszczone są trzy włocznie złote w rozstrój, środkowa na opak. Herb
umieszczony jest na tarczy gotyckiej o prostej krawędzi górnej i dwóch przecinających się
łukach bocznych na czerwonym polu". Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§6.
Siedzibą organów Gminy jest miasto Józefów.



Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy

§7.
1. W Gminie są utworzone jednostki pomocnicze - sołectwa i osiedla.
2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej
granic stanowi Rada w drodze uchwały, zuwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału jednostki pomocniczej mogą byó
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo Burmistrz.
W przypadku gdy inicjatorem są mieszkańcy wniosek powinien być zgłoszony na piśmie
przez co najmniej 30Yo mięszkńców stale zamieszkujących obszar, który ta jednostka
obejmuje lub ma obejmowaó, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady;
2) utworzenie, połączenie, podział jedndstki pomocniczej musi zostaó poprzedzone
konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządzaBurmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami
utworzenia tej j ednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać
naturalne uwarunkowania przestrzęIlnę ) komunikacyjne i więzi społeczne.

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3.

4. W skład gminy wchodzą następujące osiedla i sołectwa Gminy:
Miasto Józefów:

1) osiedle Centrum;
2) osiedle Morgi;
3) osiedle Pardysówka

Gmina Józefów:
1) Borowina;
2)Btzeziny;
3) Czarny Lay'
4) Długi Kąt;
5) Górecko Stare;
6) Górniki;
7) Hamernia;
8) Majdan Kasźelński;
9) MajdanNepryski;
10) Samsonówka;
11) Siedliska;
12) Stanisławów
13) Szopowe;
14) Tarnowola.

§8.
Uchwała o utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej powinna
określać: obszar, granice, nazwę i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

§9.
1. Jednostki pomocnicze ptowadzą gospodarkę finansową w ramach budzetu Gminy.
2. Obsługę finansową jednostek pomocniczych prowadziUrząd Miejski w Józefowie.
§ 10.
Organizację i zakres działaniajednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacj i z mieszkńcami.



§ l1.
1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyó
w sesjach Rady.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia przewodniczącego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej o sesji Rady.
3. Swoją obecnośó na sesji przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych
potwierdzają na liście obecności.
4. Przewodniczący organu wykonawczego może zabięraó głos na sesjach Rady za zgodą
Przewodni czącego Rady.

Rozdział4.
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Rady

§12. i

1. Rada składa się z 15 radnych.
2. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
3.Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącęgo Rady oraz dwóch
Wic eprzewo dniczący ch Rady.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady obowiry,ki Przewodniczącego Rady
wykonuje vqlznaczony przęz niego Wiceprzewodniczący Rady.

§ 13.
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczący Rady w szczególności :

1) zwołuje sesje Rady;
2) zawiadartia radnych i mieszkńców gminy o zwołaniu sesji;
3) przewodniczy obradom;
4) zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał;
5) podpisuje uchwały Rady;
6) zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych komisji;
7) koordynuje prace komisji Rady.

§ 14.
1. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady w terminie do 31 stycznia uchwala na dany rok
kalendarzowy roczny plan pracy.
2. Rada w kazdym czasię może dokonywać zmiarl i uzupełnień planu pracy o którym mowa
wust.1.

§ 15.
Rada obraduje na sesjach.

§ 16.
1. Rada Gminy odbywa sesje zwyczĄnew ilości potrzebnej do wykonywaniazadańRady, nie
rzadziĄjednak niżraz na kwartał.
2. Sesjami zvłyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi mogą byc także sesje nie umieszczone w planie pracy, ale zwołane
w zwykłym trybie o którym mowa w § 18.

§ 17.
1. Rada moze odbywaó sesje nadzwyczĄne zwoływane bez względu na plan pracy Rady na
wniosek Burmistrza Józefowalub % ustawowego składu Rady.



2.Przęwodniczący Rady zobowiązarry jest zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni od daty
złożeniawniosku. O terminie, miejscu, godzinie sesji zawiadamia się radnych najpóźniej na2
dni przed terminem sesji.
3. W pozostałych nieuregulowanych w niniejszym paragrafie sprawach do sesji
nadzvłyczĄnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sesji zwyczajnych.

§ 18.
1. Sesje Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady.
ż. Przy gotowanie sesj i obejmuj e :

1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie miejsca, dnia i godziny rozpoczęcia sesji;
3) zawiadomienie radnych i zapewnienib dostarczenia radnym materiałów, w tym
proj ektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. O terminie, miejscu, godzinie sesji zawiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed
planowanym terminem obrad z zastrzeżęniem ust. 4, zapomocą listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad vraz
z projektami uchwał.
4. Zawiadomienie v,raz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budzetu
i sprawozdania z wykonania budzetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 3 i 4 Rada może podjąć uchwałę o
odroczeniu sesji i wyznaczyó nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moze byó
zgłoszony ptzez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianę porządku obrad.
6. Termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia sesji oraz porządek obrad podaje się do publicznej
wiadomości poptzez zarlięszczęnię na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Józefowie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Józefowie, nĄpóźniej na 3 dni przed terminem sesji, a w przypadku sesji nadzwyczajnej
najpóźniej na l dzie'f. przed terminem sesj i.

§ 19.
Przed kńdą sesją Przewodniczący Rady w porozumienil z Burmistrzem ustala listę osób
zapraszanych na sesję.

§ 20.
Obsługę organizacyjno - techniczną Rady zapev,lnia Burmistrz.

§ 21.
Podczas sesji Rady na sali może być obecna publiczność obsenvującaprzebieg sesji, która
zajmuje .uqlznaczone dla niej miejsca.

§ 22.
1. Radny potwierdza swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności.

§ 23.
Sesj e zwołuj e, otwier a, prowadzi i zanyka Przewodni czący Rady.

§ 24.
1. Otwarcie sesji lub kolejnego jej posiedzenia następuje po wypowiedzeniu przez
Przewodniczącęgo Rady formuły: "Otwieram (.............) sesję (... posiedzenie sesji) Rady
Miejskiej w Józefowie".



2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdzana podstawie listy obecności o której
mowa w § 22 ust. 1 prawomocność obrad, a w przypadku braku wymaganego kworum stosuje
się przepisy § 25.
3. Rada możepodejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
(kworum), w głosowaniu jawnym, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

§ 25.
W przypadku braku kworum bezpośrednio po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zamyka
sesję.

§ 26.
1. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenla.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sesja może się składać z dwóch lub więcej
posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń tej samej sesj i ustala Przewodni czący Rady i informuj e

o nich ustnie obecnych na sesji radnych. Radnych nieobecnych zawińartia się niezwłocznie
o terminie nowego posiedzenia.
3. Informację o terminach dalszych posiedzeń sesji niezwłocznie zarnięszcza się na stronię
internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Józefowie i na
tablicy ogłoszeń wUrzędzie Miejskim w Józefowię.

§ 27.
l. Jężęli w trakcie sesji liczba radnych zmniejszy się ponizej kworum wymaganego dla
podjęcia uchwał, stosuje zapisy § 25 ztym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują
swoją moc.
2. Nazwiska i imiona radnych, ktorzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich
zakończeniem odnotowuje się w protokole.

§ 28.
1. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad (kworum) Przewodniczący Rady
przedstawia porządek obrad Rady.
2. Zv,mioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpió radny lub Burmistrz.

§ 29.
Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien obejmować w szczególności:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie porządku obrad;
3) rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad;
4) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji który winien być udostępniony radnym do
osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytany podczas sesji;
5) sprawozdanie z działalności Burmisttzaw okresie międzysesyjnym;
6) r ozp atr zeni e proj ektó w uchwał or az ich po dj ę c i e ;

7) wolne wnioski i informacje;
8) zamknięcie sesji.

§ 30.
l.Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając
izarnykĄąc dyskusje nad kazdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, ale moze także udzielić
głosu poza kolejnością. W szczególności poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący Rady
może udzielió głosu wnioskodawcy uchwały, Burmistrzowi, radcy prawnemu, Sekretarzowi,



Skarbnikowi lub innemu vqyznaczonemuprzez Burmistrza pracownikowi, w celu wyjaśnienia
wątpliwości w rozwużanej aktualnie sprawie, a w szczególności w dyskusji poprzedzającej
podjęcie uchwały. Poza kolejnością zgłoszefi Przewodniczący Rady moze udzielić głosu
zaproszonym gościom oraz osobom uprawnionym do reprezentowania komitetu inicja§wy
uchwałodawczej,ktory zgłosił projekt uchwały w trybie § 39 ust. 1 pkt 5.
3. Radnemu nie wolno zńieraó głosu bezzęzwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady moze zńieraó głos w każdym momencie obrad.

§ 31.
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad
zwięńościąwystąpie4 radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady moze czynió radnym tlwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania
ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych prrypadkach przywołaó mówcę "do rzeczy",
3. Jeżelitemat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zaMócają
porządek obrad bądźuchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do
porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebraó mu głos, nakazĄąc
odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiędnio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję
i do publiczności.

§ 32.
1 . Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
w szczególności dotyc zących:

1) sprawdzenia listy obecności;
2) stwierdzenia kworum;
3) dokonaniazmiarry w porządku obrad;
4) zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu uchwały;
5) zarządzenia pr zerv,ry ;

6) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
7) zarrilraięcia listy mówców lub kandydatów;
8) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
9) przerwania posiedzenia i kontynuowania go w innym terminie;
10) odesłania projektu uchwały do komisji;
1 1 ) ponownego przelic zenia głosów;
12) zamJnięcia listy kandydatów przy wyborach.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie. Wnioski formalne Rada
rozsttzygarWUJą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 33.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę
"Zarnykart (..... ) sesję Rady Miejskiej w Józefowie". 

-W 
przypadku niewyczerpania porządku

obrad, Przewodniczący Rady kończy posiedzenie, wypowiadając formułę: "Zamykarl..
posiedzenie..... sesji Rady Miejskiej w Józefowie"
2. Czas od ogłoszenia przez Przewodnicząaęgo Rady formuły: "Otwieram (.............) sesję
Rady Miejskiej w Józefowie " do wypowiedzeniaptzez niego formuły: "Zamykam (......) sesję
Rady Miejskiej w Józefowie" jest czasem trwania sesji.

§ 34.
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie
ogólne przepisy porządkowe.



§ 35.
Obsługę biurową sesji. w, tyrn rvy,sy,lanic zawiadomień, sporządzanie protokołów sprawuje
pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za obsługę rady i komisji.

§ 36.
I. Zprzebiegu sesji sporządza się protokoł.
2. Protokół z ses.ji polł,inien odzwiercicdlać .iei przebieg. Do protokołu dołącza się listę
obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości. teksty prz1,jętych przez Radę
uchwał, w1,,kaz głostlwitrl zarviera.jący, clkreślenie spra\Ą,\, w, jakie"i głosowanie było
przeprowadzone oraz inrienn1, wl,kaz głclsolł,ali radnyclr, ze rł,skazanien sposobu głosowania
przez radnego tzn" czy opowiedział się "za" uchwałą. kandydaturą lub wnioskiem, b5,ł

"przeciw" czy "wstrzymał" się od głosu, protokoły głosowań tajnyclr, oświadczenia i inne
dokumenty złożonę Przewodniczącemu Rady.
3. Protokoł.v-, numeru.je się cyliami rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji łamanymi
ptze,z cztery cyfi1, rokr,r kalendarzorł,ego zapisanego cyfi,all-ri arabskinri. Nowa numeracJa
protokołow rozpoczvl]źr się z poczatkiem kaderrc.ji Rady.
4. Nie pózniej niz na rra.jblizszej ses.ji radni n]ogą zgłaszac poprawki lub uzupełnienia do
protokołu z poprzedrriej ses,ii, przy czym o iclr uwzględnienirr rozstrzyga Przewodniczący
Rady.
5. Jezeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca moze wnieść
sprzeciw do Rady.
6, Rada nToze pod.jąc r-rchrvałę o przl,jęcir-l protokołu z poprzednie"i ses.|i po rozpatrzeniu
sprzeciwu. o jakim mo\Ąla rv ust. _5.

§ 37.
Protokół przyjęty przez Radę jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Józefowie i podlega
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Józefowie.

§ 38.
Rada rozstrzyga sprawy nalezące do jej

Rozdział 5.
UchwaĘ

kompetencji, podejmuj ąc uchwały.

§ 39.
1 " Inicj atywa uclrwałod a\N c za przysłr-r guj e :

l) Burlnistrzowi:
2) komisjom Rady;
3) klubom radnycl-r;
4) grr"rpie co najtnnie,j 3 radn1,,clr:

5) grupie co najrrinie.i 200 osób. ktcirc są nlicszkalicatni gnriIly. posiada.jącymi czynne
prawo wyborcze do Rady,, w ralrrach obywatelskiej inic.jatywy ucl-rwałodawczej określonej
odrębnyrn i przcpisam i,

2. WystępLr;ący z inicjatywą uchwałodawczą, o których mowa w ust. 1pkt2-4, składają na
ręce Przewodniczącego Rady. pisemny wniosek o podjęcie uchwały, zawierający co najmniej:

1) zwięzłe określenie przedmiotu uchwały;
2) POdstawę prawną vi,l,dania uchr,ł,ał),;

3 ) proponorł,atle brztl1 ien i e przcp i só w meryto rycznych.
4) r"rzasadrricnie pro.jektu uchw:rł_v.
5) wskazanie osoby upowaznioncj do reprezentowania wnioskodawców.



3. Przewodn|czący Rady w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. o którynr mowa w ust. 2,
przekazuje wniosek Burmistrzowi, który na jego podstawie. w porozllmieniu z wnioskodawcą,
w terminie 14 dni od otrzymania wniosku przygotowuje pro.jekt ucl-rwały.

§ 40.
1. Projekt uchwały sporządza się zgodnie z zasadarni techniki praw,odawcze.j określonynri
odrębnymi przepisami.
2. Do projektu uchwały powinien zostać dołączone uzasadnienie, w którym powinna być
wskazana potrzeba podjęcia uchwały oraz infbrmac.ję o skr"rtkach flnansowych .ie.i realizacji
jeże\i wymagają tego przepisy szczególne.
3, Do projektow uclrwał mogą zostać takze dołączone opinie właściwych organórł,oraz inne
materiały związane z proj ekto w,aną r-rc hrł,ałą.
4. Projekt uchwały pocllega zaopit,tiowanir-r pod względem lbrmalno-prawnynl przez radcę
prawnego lub adwokata n _vkonu.j ącego obsłlrgę pra\Ą,l,}ą LJ rzędr"r.

§ 41.
1. W przypadku wniesieniaprzez Burmistrza do czasu rozpoczęcia sesii Rad1, autopoprawki
do przedłozonego projektu uchwały. tekst autopoprawki wprowadzarry jest do pro.jektu
uchwały bez konieczności jej głosowania. Projekt uclrwał1,, z wprowadzoną autopoprawką
doręcza się radrrym. O wniesieniu autopclprar,vki Przervoc]nicząc1,,Rad1,, irrfbrnru.je Radę przed
przystąpieniem do rozpatry\Ą/ania pro^iektu uchwał.v.
ż. W razlę zgłoszenla poprawki, o ktore.j mow,a ,rlr Ltst. l. Ilacla rnoże skierować projekt dcl
komisji. ktore go opirriowały, w cclu dokonania jego ponorłllc_j occ-nr.

§ 42.
I.Każdą z uclrwał znajdujących się w,porządku obrad rozpatruje się i głosuje osobno.
ż. Przed przystąpieniern do dyskus.ji Przewodniczący Rad1,, irrfbrmu.ie o zalęt5,ch przez
właściwe komis.je Rady opiniaclr. co do rozpatry\Ąial-}ego projektu uclrrvały .jezeli projekt
uchwały był przedrniotern obrad konrisji,
3. O przedstawienie infbrrnacji o ktorych lno\Ąra w ust. 2 Przerł,odnicząc1,,Rady rr-roze poprosić
przewodniczących poszczegolnych komisji. a w przypadku ich nieobecrrości osobę
Wznaczoną przez komisje jako reprezentanta"
4. Prawo do wniesienia poprawek do projektu uchwały podczas sesji przysługuje
wnioskodawcy (ar-rtopoprawka), komisjom rady, kaźdemu z radnl,ch, a także Burmistrzowi.
5. Po zamknięciu dyskusji nad pro.jektern uchwały Przew,odnicząc1, Rady rozpoczyna
procedurę głosowania.

§ 43.
1" Rada jest zwlązana uchwałą od clrwili jej pod.ięcia, z zastrzeż,eniem ust. 2.
ż,W przypadkach kiedy:

1) wynik głosowania brrdzi wątpliwości, na przykład liczba głosów nie zgadza się z liczbą
radnyclr uczestniczących w głosorł,allitl:
2) w przyjętei uchrł,ale wykr1,,to istotny błąd rzeczorv,v:
3) w przypadku uchr,ł,ał osoborłyclr rł,\bratlt, kand,vdat niezrł,łocznie zrezl,gnował
z wyboru.

- dopuszcza się przed zamknięciern sesji, ponowne głosowanie nad podjętą uchwałą po
przegłosowaniu wniosku o reasumpcję głosowania.



§ 44.
1. Uchwały Rady stanowią odrębne dokumenty, będące załącznikarrti do protokołu sesji.
LUchwŃy Rady numeruje się w następujący sposób: pierwsza cyftarzymska określa numer
sesji w kadencji, łarnanaprzez kolejny numer uchwały w kadencji cyframi arabskimi i łamane
ptzez cztery cyĘ roku kalendarzowego zapisanego cyframi arabskimi.
3. Numeracja uchwał rozpoczynasię zpoczątkiem kadencji Rady.
4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady z zastrzeżęniem ust. 5.

5. Uchwały, które zostały podjęte na pierwszej sesji nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodniczącego Rady podpisuje Prowadzący obrńy, który prowadzi sesję zgodnie zart.20
ust. 2c ustawy,
6. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał.

Rozdzlał 6.
Zasady głosowania

§ 45.
W głosowaniu podczas sesji mogą brŃ udziałwyłącznie radni obecni na sesji.

§ 46.
1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przy równoczesnl,rn
wykorzystaniu elektronicznego vtządzenia. Głosowanie zarządza i przeprowadza
Przewodniczący Rady.
2. W przypadku kiedy przeprowadzenie głosowania jawnego przy uzyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowń radnych nie jest
możliwe z przyczyn technicznych, wtedy Przewodniczący Rady może zarządzió głosowanie
przezpodniesienie ręki . Przewodniczący Rady przy nazwisku radnego dokonuje adnotacji czy
dany radny głosował "za", czy "przeciw", czy "wsttzymał się od głosu" i ustala wynik
głosowania.
3. Obliczenia głosów w głosowaniu jawnym dokonuje Przewodniczący Rady.
4. Do przeliczenia głosów Przewodniaząay Rady moze wyznaczyć Wiceprzewodniczącego lub
radnych.
5. Wyniki głosowania j awnego o głasza Przewodni czący Rady.
6. Imienne .vqtkazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Józefowie, na stronie internetowej
gminy orazfiatablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Józefowie.

§ 47.
1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejtzysta,
a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W przlpadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje kłZdego z nich czy zgadza się kandydować i po
otrz5rmaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,
a następnie zarządza głosowanie.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na
piśmie.

§ 48.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,
jeśli może to wykluczyc potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór
co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniazący Rady.



§ 49.
1. Jezeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgloszony wniosek o
odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie
wniosku, o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafow lub ustępów projektu uchwały
następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady
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. :l

5. Przewodniczący Rady moze zarządzió głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu
uchwały.
6. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości z późniejszymi zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwały.
7. Przewodniczący Rady moze odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny
do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy
poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 50.
1. W głosowaniu tajnym radni głosujązapomocą kart ostemplowanych pieczęciąRady.
2. Głosowarie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna w składzie
trzyo sobowym z wybranym spo śród siebie przewodni czącym komisj i.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie w taki sposób, że przewodniczący komisji
wyczytuje kolejno radnych z listy obecności, którzy oddają głos poprzez wtzucenie karty do
urny.
4. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się sposób głosowania i warunki wazności
głosu. Informacje te mogą zostac równiez podane ustnie przez Przewodniczącęgo Rady.
5. Kart do głosowania nie może byó więcej niż radnych obecnych na sesji.
6. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna spotządzaprotokół.
7. Protokół komisji skrutacyjnej, o którym mowa w ust. 6 zańęra:

1) skład komisji;
2) przedmiot gło sowania;
3) liczbę osób biorących udział w głosowaniu;
4) Iiczbę głosów oddanych, w tym ważnych i niewaznych;
5) liczbę głosów wńnię oddanych naposzazególne rozstrzygnięcia.

8. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
9. Przewodnłczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania
tajnego.
10. Karty z oddan5rmi głosami i protokół głosowania stanowią zŃącznikdo protokołu sesji.

§ 51.
1. Głosowanie zv,lyhJą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i
niewaznych nie doliczasię do żadnej z grw głosujących"za" czy "przeliw".
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub mozliwości, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów największą.



§ 52.
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że ptzechodzi wniosek lub
kandydatura, które uzyskaŁy co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych waznie
oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanłe bęzwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi
wniosek lub kandydńura, która uzyskała liczbę całkowitą wużnych głosów oddarrych za
wnioskiem lub kandyd atlxą, przevłyższaj ącą połowę ustawowego składu Rady.

Rozdział7.
Komisje Rady

§ 53.
1. Komisje Rady podejmują i realizĄąprzedsięivzięcia objęte właściwością Rady, które sfuZą
wykonywaniu jej zadafi.
2. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) komisję rewizyjną;
2) komisję skarg, wniosków i petycji;
3) budżetu i finansów;
4) oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych.

3. Skład osobowy oraz przedmiot działartia komisji o których mowa w ust. 2 Rada ustala
w odrębnej uchwale z wyjątkiem komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji dla
których Rada w odrębnej uchwale ustala tylko skład osobowy.

§ 54.
W czasie trwania kadencji Rada może powoływać komisje dorńne do wykonywania
określonych zadafi wskazując ich skład osobowy i za}res działania, Do komisji dorńnych
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałych.

§ 55.
1. Członków komisji sta§ch Rada wybierana okres kadencji Rady.
2. Radni deklarują przyna\eżność do poszczegolnych komisji.
3. Radny ma prawo byó członkiem najwyżej dwu komisji.
4. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji ńoży więcej niZ pięciu radnych, Rada
dokonuj e wyboru spośród deklaruj ących.
5. CzłoŃowie komisji wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego
i Zastępcę Przewodni czącego komisj i.
6. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i prowadzi jej posiedzenia.
7 . Przęwodniczący komisj i w szczególności :

1) ustala termin, godzinę rozpoczęcia, miejsce i porządek obrad posiedzeń komisji;
2) zwołuje posiedzenia komisji;
3) przewodniczy posiedzeniom;
4) dba o dokumentowanie pracy komisji;
5) ustala listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji;
6) przedstawia Radzie stanowisko komisji.

8. W przypadku nieobecności Przewodniazącęgo komisji lub niemozności pełnienia przez
niego funkcji, jego obowiązki wykonuje Zastępca przewodniczącego komisji.

§ 56.
1. Komisje stałe działajązgodnie zrocznym planem pracy na dany rok kalendarzow.
2. Komisje stałe przedkładają do 31 stycznia Radzie roozny plan pracy na dany rok
kalendarzowy.



3. W przypadku powołania w trakcie roku nowej komisji stałej lub wprowadzeniu zmian
w zakresie działaria istniejącej komisji stałej, odpowiednio plan pracy nowej komisji lub
zmiany do planu istniejącej komisji, przedkJadane są Radzie w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie uchwały o powołaniu nowej komisji lub zmianie w zakresię dziŃania istniejącej
komisji.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji nie przedkłada Radzie rocznego planu ptacy o którym
mowa w ust. 2.
5. Komisje stałe przedstawiają Radzie na sesji do 31 marcaroczne sprawozdanie z dzińalności
Komisji za poprzedni rok kalendarzory.

§ 57.
Obsługę organizacyjno - techniczną komisji zaPewnia Burmistrz.

§ 58.
1. Komisje obradują na posiedzeniach.
2, Cńonęk komisji potwierdza swoją obecnośó na posiedzeniach komisji podpisem na liście
obecności.
3. Przewodniczący komisji zawiadarnia członków komisji o terminie, miejscu i godzinie
tozpoczęcia posiedzenia pisemnie, lub w inny skuteczny sposób, najpóźmej na 3 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
4. Termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia komisji oraz porządek posiedzenia
podaje się do publicznej wiadomościprzez umieszczenie stosownych informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Józefowie, na stronie internetowej Gminy orazna
tablicy ogłoszeń w Utzędzie Miejskim w Józefowie, najpoźniej na 3 dni przed terminem
posiedzenia komisji.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komisji przewodniczący komisji przedhJada
równiez Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady.
6. Komisje mogą odbywaó posiedzenia nadzvłyczajne w sprawach koniecznych i nie
cierpiących zwłoki. Przy zwoływaniu posiedzeń nadzvlyczajnych nie stosuje się terminów
o których mowa w ust. 3 i ust. 4.

§ 59.
1. Komisja rczpocz;yna posiedzenie w obecności co najmniej połowy składu komisji. Liczbę
obecnych człoŃów komisji stwierdza się na podstawie listy obecności.
2.W przypadku, gdy liczba członków komisji obecnych na posiedzeniu podczas jej przebiegu
zmniejszy się ponizej połowy składu komisji, przewodniczący komisji przerrya posiedzenie
i odnotowuje ten fakt w protokole.

§ 60.
1. Z posiedzeniakomisji sporządza się protokół.
2. Do protokołu z posiedzenia komisji stosuje się odpowiednio przepisy o protokole z sesji
Rady, zzastrzeżeniem ust. 3.
3. Nowa numeracja protokołów komisji rozpoczyna się z początkiem nowej kadencji Rady.
Protokoły numeruje się cyframi arabskimi łamanymi przęz cńery cyfry roku kalendarzowego
zapisanego cyframi arabskimi.
4. Obsługę biurową komisji w tym wysyłanie zawiadomień, sporządzanie protokołów sprawuje
pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za obsługę rady i komisji.



§ 61.
Komisja może korzystać z porń, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w
zakresie rwiapartym z ptzedmiotem dzińania komisji.

§ 62.
1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków przedkładanych
Radzie.
2. Uchwały, opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, IlvqyUJą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

Rozdział 8.
Komisja r'bwĘjna

§ 63.
1. Rada powołuję ze swego grona komisję rewizyjną.
2. Komisję rewizyjną tworzą Przewodniczący komisji, Zastępca przewodniczącego komisji
i pozostali członkowie komisji.

§ 64.
1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości.

2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budzetu Gminy.

§ 65.
1. Komisja rewizyjna podejmuje kontrolę:

1 ) wynikaj ącą z planu pracy ;

2) na polecenie Rady.
2. O kontroli objętej planem przewodniczący komisji rewizyjnej zawiadamia Burmistrza,
kierownika jednostki organtzacyjnej Gminy lub przewodniczącego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej, podlegającej kontroli co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do
czynności kontrolnych.

§ 66.
1. Kontroli dokonują członkowie komisji rewizyjnej w liczbie co najmniej 3.

2. Czynności kontrolne są wykonywanę ptzez członków komisji rewizyjnej na podstawie
pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego komisji rewizyjnej,
określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby luqtznaczone do
przeprowadzenia kontroli oraz czas trwania kontroli.
3. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazaó
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowaznienia, o których mowa w ust. 2 oraz dowody
tożsamości.

§ 67.
1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki dla prawidłowego
przeprowadzęniakontroli w tym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki,



2. Kierownik kontrolowanej jednostki obowipany jest w szczególności na żądarie
kontrolujących udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać dokumenty i materiały
niezbędne do przeprowadzeniakontroli, chyba ze sprzeciwiają się temu przepisy prawa.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, który odmówi wykonania czynności, o których mowa
w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożeniana ręce osoby kontrolującej pisemnego
wyjaśnienia.

§ 68.
1. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanej j edno stki.
2. Kontrolujący sporządzalą z przeprowadzonej kontroli w terminie 10 dni od daty jej
zakończenia protokół p oko ntro lny, o bej muj ąc y i

1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki;
2) imię i nazwisko kontrolujących;
3) daty rozpoczęciai zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski pokontrolne;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki, lub notatkę o odmowie
podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

3. Protokół pokontrolny możetakże zawierać wnioski oruzpropozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
4. W przypadku odmowy podpisania protokołuprzez kierownika kontrolowanej jednostki, jest
on obowipany do złożenia - w terminie 3 dni od da§ odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej
ptzyczyn na ręce Przewodniczącęgo komisji rewizyjnej.
5. Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego komisji
rewizyjnej w formie pisemnej uwagi dotyczące przebiegu kontroli i jej wyników.
6. Uwagi, o których mowa w ust. 6 składa się w terminie 7 dni od daty otrzymariaprotokołu
przęz kierownika kontrolowanej j ednostki.

§ 69.
Do dzińania komisji rewizyjnej w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale mają
zasto sowanie odpowiednie zapi sy przepi sów r ozdzińu 7 .

Rozdział 9.
Komisja skarg, wniosków i petycji

§ 70.
1. Rada powołuję ze swego grona komisję skarg, wniosków i petycji.
2. Komisję skarg, wniosków i petycji tworzy Przewodniczący komisji, Zastępca
przewodniczącego komisji i pozostali człoŃowie komisji.

§ 71.
1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatn4e skargi na działania Burmistrza
i gminnych jednostek organizacyjnychoraz wnioski i petycje składane przez obywateli.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób
umożliwiający bezstronne ustalenia stanu faktycznego orM rzetelne jego udokumentowanie
i ocenę.



§ 72.
1. Komisja skarg, wniosków i petycji, badĄąc sprawę iprowadząc postępowanie wyjaśniające
w rwiązku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może zwrócić się do Burmistrza lub
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień, informacji,
zĄęcie stanowiska oruz ptzedstawienia dokumentów zwiapanych zę sprawami będącymi
przedmiotem postępowania Komisji z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie
chronionej. Burmistrz lub kierownik gminnej jednostki orgarizacyjnej zobowiązari są do
udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień, informacji, zajęcia stanowiska
i przedstawienia dokumentów w terminie wskazanym pruęzPrzewodniczącego komisji, jednak
termin ten nie możę byó krótszy niż7 dni.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
o którym mowa w ust. 1 wydaje opinię w forihie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym
zWkJą większo ś c ią gło s ów or az pr zekazuje j ą Przewo dnicząc emu Rady.

§ 73.
1. Jezeli komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada nie jest właściwa do rozpattzenia
skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli informuje o §,rn Radę. Rada przekazuje
skargę, wniosek lub petycję do rozpńrzenia właściwemu organowi.
2. Przęwodniczący Rady zawiadamia o przekazaniu o którym mowa w ust. 1 skarzącego,
wnioskodawcę, lub autora petycji.

§ 74.
Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi, wnioski i petycje biorąc pod uwagę
przepisy obowipującę przy rczpńtywartiu skarg, wniosków i petycji otazw taki sposób, aby
Rada mogłazachować ustawowe terminy wynikające zĘch przepisów.

§ 75.
Do dzińania komisji skarg, wniosków i petycji w zakresie nieuregulowanym w tym rozdzialę
maj ą zastosowanie odpowiednie zapi sy przepi sów r ozdziału 7 .

Rozdział 10.
Zasady działania klubów radnych

§ 76.
1. Radni mogą tworzyó kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.
3. Radny możebyó cńonkiem tylko jednego klubu.

§ 77.
1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady,
2.W zgłoszeniu podaje się: nazwę klubu, listę członków, imię i nazwisko przewodniczącęgo
klubu.
3. Prace klubów orgartizująprzewodniczący klubów, wybieraniprzez członków klubu.
4. Kluby mogą uchwalaó swoje regulaminy.
5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiryania przewodniczący klubu jest obowiązarry
do niezwłocznęgo poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 78.
Kluby działająvłyłącznie w ramach Rady.
§ 79.



1. Kluby dzińają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest rownoznaczny
z r ozvviryarti em klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków,
podejmowanych zWkJą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
klubu.
3. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczbaczłonków klubu spadnie ponizej 3.

§ 80.
1. Kluby możę przedstawiaó swoje stanowisko na sesji Rady przez przewodniczącego klubu
lub wyznaczonego przedstawiciela.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko we wszystkich sprawach będących
przedmiotem obrad Rady, jak również zgłaszaćiprojekty uchwał, wnioski, vłyrużaó opinie.

Rozdział 11.
Burmistrz Józefowa

§ 81.
1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, który swoje zadaniawykonuje przy pomocy
Urzędu którego jest kierownikiem.
2. W celu wykonywania uchwał Rady oraz zadań określonych przepisami prawa Burmistrza
wydaje zarządzenia.
3. Zarządzenia Burmistrza mają postać odrębnych dokumentów i powinny zawierac: numer,
datę wydania zarządzenia, Ęrtuł zarządzenia, podstawę prawną zarządzenia, określenię
przedmiotu zarządzenia, wskazanie osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie
zarządzeńa i określenie daty wejścia w życie.
4. Nowa numeracja zarządzeńzaczynasię zpoczątkiem kazdego roku kalendarzowego.
5. Zarządzenia numeruje się podając kolejny numer zarządzenia w danym roku (cyframi
arabskimi) Łarnany ptzez cńery cyfry roku kalendarzowego (cyframi arabskimi), w którym
znządzenie zostało wydane.

§ 82.
1. Burmistrz jest zawiadamiany o sesjach Rady.
2. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
3. Na wniosek przewodniczącego komisji Burmistrz uczestniczy w posiedzeniu komisji.

Rozdziałt2.
Zasady dostępu i korzystaniaprzez obywateli z dokumentów wytworzonych przez

organy gminy w ramach wykonywaniazadań publicznych

§ 83.
1. Udostępnieniu podlegają dokumenty urzędowe zańerające informację publiczną
nieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UrzęduMiejskiego w Józefowię.
2. Dokumenty udostępnia się na wniosek, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub gminnej
jednostki orgarizacyjnej, w obecności pracownika Urzędu lub gminnej jednostki
organizacyjnej.



Załączn|k nr 1 do Statutu Gminy Jozefow

Granice terytorialne Gminy Jozefow
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