Nr 13 do

Nr V/34/19

Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
27 lutego 2019 r.

1.

KOWIESY jest

2.
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
poz. 994 z

gminnym (Dz.U z 2018r.

2)
3.

KOWIESY obejmuje wsie KOWIESOWO, KOWIESY.
Niniejszy statut

i zakres

wa, w tym:

1) jego zadania i zakres
2)

i zakres

3)

oraz ich

4) uprawnienia
korzystania,

mienia komunalnego przekazanych mu do

i

5) zasady gospodarki finansowej,
6) zasady nadzoru nad
w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie

przez to

2)

przez to

KOWIESY,

3) Statucie

przez to

Statut

4)

przez to

organ wykonawczy

5) Radzie

przez to

6) Zebraniu Wiejskim
7) Burmistrzu

organ

przez to
przez to

8) Radzie Miejskiej
przez to

KOWIESY,

organ
Burmistrza Mszczonowa,

przez to

w Mszczonowie, 9)

Miejskim

Miejski w Mszczonowie.

1 .Do zakresu
1)

z organami Gminy w zakresie realizacji

2)

z radnymi w zakresie spraw

Gminy;

3)

i poprawy jej
funkcjonowania;

4)

do poprawy
publicznego;

stanu sanitarnego, estetyki, ochrony
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5) wspieranie zbiorowych inicjatyw
6) gospodarowanie mieniem komunalnym, o ile

ono przekazane

Miejskim przy realizacji

z funduszu

2. Zadania

realizuje w

w ust. 1

7)

z

poprzez:

1) podejmowanie
2) wydawanie opinii;
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw

i gospodarczych;

4) uczestnictwo w konsultacjach
5)

w organizacji

radnych i Burmistrza z

6)
7)

z organizacjami

8)
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz

form

10)
organizacyjnych.

1. Organami
1) Zebranie Wiejskie jako organ

2)

jako organ wykonawczy.
2.

wspomaga Rada

3.

trwa 5 lat.
1. Do zakresu

2. Do
1)

podejmowanie
z utworzeniem,

we wszystkich sprawach
i zniesieniem

kompetencji Zebrania Wiejskiego
i Rady

2)

Zebrania Wiejskiego

oraz ich

zasad korzystania z mienia,

3)

wskazanie
dla

w ramach
4)

stanowiska
przez

przewidzianych do realizacji na obszarze
Gminy,

w

w sprawach
organ Gminy.

przepisami prawa lub gdy o

1. Do zakresu
Zebrania Wiejskiego
W tym celu Zebranie Wiejskie
2. Zebranie Wiejskie
3. Komisje o jakich mowa w ust. 1
przeprowadzenia
Do

o

sprawowanie kontroli
Komisji o jakiej mowa w ust.1

stanowiska
Rady
jej zadania.

uprawnione do

w Zebraniu Wiejskim uprawnieni
uprawnionymi do
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W przypadku, gdy
Zebrania Wiejskiego ma
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim
lub udzielenie ustnych
Uprawnienie do

czy dana osoba
na
okazania dokumentu

w Zebraniu Wiejskim obejmuje

prawa:

1) inicjatywy
2)

w dyskusji nad sprawami

obrad,

3) zadawania

Rady

4)

utrwale

5)

w

oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy,
wymienionych w pkt. 1-3,

6)
1. Zebranie Wiejskie
1) z

jest przez

inicjatywy,

2) na
3)

w Zebraniu Wiejskim.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia

1. Zebranie wiejskie
najmniej 1/5
uprawnionych do

prawomocne

uczestniczy w nim co

2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,
zebranie wiejskie po
15 minut
od pierwszego terminu w tym samym dniu lub w innym terminie, z podaniem nowego terminu do publicznej
Zebran
bez
na
nim
3. Wszelkie
przepisy prawa
4.

ustalane
niniejszego Statutu

w

jawnym

chyba,

inaczej.

zebrania wiejskiego podpisuje osoba

obradom.

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
2. Pod

obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy

Rady

przez
3. W przypadku gdy
z
wybrany.

nie
Rady

1.

Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli
obradom przewodniczy
Rady
przez
przygotowuj

2.
technicznobiurowej Zebrania Wiejskiego, a w
3.

5.

z Zebrania Wiejskiego przekazuje
z

1.

obrad i protokolant, do
Burmistrzowi.

Wiejskich
wykonuje

2. Do
1) reprezentowanie
2)

zorganizowania
jego przebiegu.

z Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnic

4. Kopie

Zebrania Wiejskiego.

Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania

i kompetencji

przepisami prawa i

w

za
Wiejskich i im przewodniczenie z
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3)

Zebrania Wiejskiego,

4) wykonanie

Zebrania Wiejskiego,

5) gospodarowanie mieniem przekazanym
6) prowadzenie dokumentacji w przedmiocie
7) wykonanie
i
Miejskiego,

y i przekazywanie

8) wykonywanie
1. Rada
wspomaga
charakter doradczy i opiniodawczy.

jako organu wykonawczego

i jej kompetencje

2. Rada
3.

Rady

4. Do

jest

Rady

1)

i pomoc

2) inicjowanie

w prowadzeniu spraw

w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb

3) inicjowanie i

imprez

z ochrony prawnej

i sprawnej realizacji

integracji

korzysta

funkcjonariuszom publicznym.
R

1. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru
i miejsce zebrania. Termin zebrania powinien

i Rady

Burmistrz
w zebraniu jak

liczby

2. O dacie, godzinie, miejscu i tematyce zebrania zawiadamia
na co najmniej 7 dni przed
tj. na stronie internetowej Gminy, tablicach
w
i na

Rady

ustnie podczas Zebrania Wiejskiego

osoby uprawnione do
wybrana

1. Wybory
i Rady
uprawnionych do

2.

kiej przeprowadza komisja skrutacyjna w

komisji skrutacyjnej nie

3.

komisji przeprowadza

4.
Komisja wybiera
Do

na
zebrania w

lub

Rady

jawnym.

komisji
siebie

komisji skrutacyjnej

1)

z

2)

zgody na kandydowanie na

i do Rady

3) przygotowanie kart do
4)

osoba

trzyosobowym,

i do Rady

i ich ostemplowanie

Miejskiego;

sposobu

5) przeprowadzenie
6)
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7)

podpisuje
karty do

komisji skrutacyjnej, do

zebrania oraz wszyscy

1. Uczestnik zebrania otrzymuje od komisji karty do
Miejskiego.
2.

i do Rady

3.

na

4.

na

opatrzone
umieszcza

na kartach do

w

odbywa
Rady

odbywa

5.
1) oddane na kartach

przedartych;

2) oddane na kartach nieopatrzonych

Miejskiego;

3) oddane na kartach do

jednym nazwisku

4) oddane na kartach do
liczba wybieranych

liczbie nazwisk
Rady

5) oddane na kartach do
1.

innych

w wyborach

2.

przygotowane przez
i Rady

przeprowadza

W pierwszej

wybory

4.

W przypadku, gdy kandydaci

sama

5.

Zasady

6.

Za wybranych

3.

1) zrzeczenia
2.
jednego
3.

przeprowadzono

w wyborach do Rady
Rady
lub mniejsza,
kandyda

1.

z funkcji

lub

Rady

funkcji w formie pisemnej; 2)
W przypadku
od daty

z funkcji

Przepis ust. 2 stosuje

dla jednego kandydata,
oddanych

liczba
nie przeprowadza

a za wybranych Komisja uznaje
w przypadku:

przez zebranie.
lub
Rady
wybory przedterminowe lub

odpowiednio w przypadku

4.

Burmistrz w
lub

Rady

stosuje
1.
lub
kadencji.

Rady

2.Umotywowany wniosek o
najmniej 1/5

Burmistrz albo co
uprawnionych do
lub

w ust. 1 niniejszego paragrafu
i

- 22.

z funkcji przez Zebranie Wiejskie przed

3.Zebranie wiejskie w sprawie
4.

ponowne

w ust. 3 i 4 stosuje

7.
W przypadku, gdy w wyborach
kandydat ten zostaje
w
8.

przeprowadza

Rady

z przyczyn

Burmistrz.
Rady
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1. Wybory dla

Rady

przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie

przez
nie przeprowadza
na okres 3

przed

ich data

kadencji.

1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego,

przekazane do korzystania

mienia

komunalnego.
2.

i korzysta z przekazanego mienia komunalnego w granicach
dochodami z tego

3. Z przekazanych
mienia
ich
i zasadami prawi
gospodarki.
1. Na

finansowe

kwoty

w

oraz

zgodnie z przeznaczeniem,

w dyspozycji

1)

Gminy w ramach funduszu

2) dochody uzyskane z mienia oraz innych

organizowanych przez

wa.

2. Zasady

ustawa.

1. Organami nadzoru nad
2.Nadzor nad

Rada Miejska i Burmistrz.
ctwa sprawowany jest na podstawie kryterium

z

prawem.
3.Rada Miejska i Burmistrz

prawo

organizacji i funkcjonowania

informacji i danych
do wykonania

im

nadzorczych.
jest do

Burmistrzowi

i

w

terminie 30 dni od daty odbycia zebrania.
1.

Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest

2.O

orzeka Rada Miejska w terminie nie

3.Organ nadzoru,

w sprawie stwierdzenia

Wiejskiego albo w toku

O utworzeniu,

30 dni od dnia
Zebrania

wykonanie

i znoszeniu, a

ustaleniu granic, nazwy

decyduje Rada Miejska

w drodze
Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie dla jego uchwalenia.
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