
UCHWAŁA NR XXXIV.275.2014
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy w Wilkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 67, poz. 1278) z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/263/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 677). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk
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OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków 

   1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 67, 

poz. 1278) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/263/14 Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 677).  

         2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje  § 2  

   i § 3 uchwały Nr XXXIII/263/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 677), które stanowią:  

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.”. 

„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.”. 

   3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

  

Wiesław Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV.275.2014

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 10 kwietnia 2014 r.
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR VI/36/03 

RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 

214, poz. 1806)  Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.   Uchwala się Statut Gminy Wilków w brzmieniu - jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXVII/162/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz.Urz.Woj.Op. Nr 84, poz. 692). 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  
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Załącznik  

do  uchwały Nr VI/36/03 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 27 czerwca 2003 r. 

STATUT GMINY WILKÓW 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Gmina Wilków jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie.  

2. Gmina Wilków obejmuje terytorium 12 sołectw – wsi.  

3. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 100,57 km
2
.  

4. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Gminy.  

5. Siedziba organów Gminy i Urzędu Gminy mieści się w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 11. 

§ 2. 1. Herbem Gminy jest złota sześciopromienna gwiazda, której dół i boki obiega złoty wieniec 

pszeniczny. Znad końców wieńca wyrastają  po trzy sztuki rozet barwy ciemnoczerwonej ze złotym obrysem. 

Całość umieszczona jest w tarczy, określonej jako francuska nowożytna, lekko modyfikowana – o polu barwy 

błękitnej. Elementem udostojnienia herbu jest błękitna mitra książęca w złotej konstrukcji, z krzyżem, podpięta 

ciemnoczerwoną szarfą z napisem: Gmina * Wilków * Gmina - umiejscowiona ponad górną krawędzią tarczy 

herbowej. Bocznym elementem udostojnienia herbu są trzymacze, umieszczone po obu stronach tarczy 

herbowej. Trzymaczami są czarne wilki kroczące na dwóch tylnych łapach, z rozwartymi pyskami, z których 

wiszą czerwone języki spośrodka garniturów błyszczących kłów i zębów. Wilki jedną przednią łapę wspierają 

na końcu górnej krawędzi tarczy, drugą podtrzymują pazurami bok tarczy. Tłem zespołu heraldycznego jest 

barwa popielu o lekkim zafarbie błękitem.  

2. Flaga Gminy składa się w poziomie z czterech pasów. Najszerszy pas jest w barwie błękitu, jak pole 

tarczy. Pas poniżej i powyżej pasa błękitnego jest w kolorze ciemnego złota. Nad górnym pasem złotym 

biegnie ciemnoczerwony wąski pas. Pośrodku pasa błękitnego może być umieszczona złota gwiazda 

sześciopromienna. Przy układzie pionowym flagi, pas złota jest zawsze przy drzewcu i po prawej stronie 

patrzącego a cienki pas czerwieni – na zewnątrz. Flaga Gminy Wilków używana jest podczas wszystkich 

uroczystości państwowych i lokalnych, referendum oraz wyborów do samorządu terytorialnego, Sejmu RP, 

Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego.  

3. Wzory herbu i flagi określają załączniki nr 2 i 3 do Statutu. Szczegółowy opis herbu i flagi znajduje się 

w aktach Urzędu Gminy.  

4. Herb i flaga Gminy są znakami prawnie chronionymi. Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga 

zgody Wójta Gminy. 

§ 3. 1. Gmina wykonuje następujące kategorie zadań publicznych:  

1) zadania własne;  

2) zadania zlecone, nałożone na Gminę ustawami. 

2. Zadania własne Gminy obejmujące zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej określa 

aktualnie obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym, zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym.  

3. Do zadań własnych Gminy należą również sprawy wynikające z ustaw szczególnych.  

4. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych oraz może wykonywać 

zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji a także 

zadania z zakresu właściwości powiatu i właściwości województwa – na podstawie porozumień z tymi 

jednostkami samorządu terytorialnego.  

5. Zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozumień, gmina wykonuje po zapewnieniu środków 

finansowych. 
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§ 4. 1. W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.  

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik nr 4 do statutu. 

Rozdział 2 

Rada Gminy  

§ 5. Rada składa się z 15 radnych wybieranych przez uprawnionych mieszkańców Gminy.  

§ 6. 1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady zwoływana jest i prowadzona na zasadach określonych 

w ustawie o samorządzie gminnym.  

2. Na pierwszej sesji Rada Gminy:  

1) wybiera przewodniczącego Rady;  

2) wybiera wiceprzewodniczącego Rady. 

Rozdział 3 

Radni  

§ 7. Prawa i obowiązki radnych oraz ograniczenia związane z wykonywaniem mandatu radnego określa 

ustawa o samorządzie gminnym.  

§ 8. O nieobecności w obradach Rady Gminy i posiedzeniach komisji stałych Radny powiadamia 

Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.  

§ 9. 1. Radni Gminy mogą tworzyć kluby radnych według przyjętych przez siebie kryteriów.  

2. Klub radnych liczy co najmniej 5 radnych.  

3. Powstanie klubu radnych podlega pisemnemu zgłoszeniu przewodniczącemu Rady Gminy, który 

dokonuje wpisu klubu do rejestru klubu radnych. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu i jego skład. Każda 

zmiana w składzie klubu wymaga zgłoszenia i wpisania do rejestru klubu radnych.  

4. Zebrania klubów radnych na ich wniosek mogą odbywać się w obiektach zarządzanych przez Gminę.  

5. Stanowisko klubu radnych może być prezentowane na sesji Rady Gminy.  

6. Działalność klubów radnych nie może obciążać budżetu gminy. 

Rozdział 4 

Sesje Rady Gminy  

§ 10. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji 

określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawa.  

2. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.  

3. Termin kolejnego posiedzenia w ramach jednej sesji ustala przewodniczący Rady i zawiadamia ustnie na 

posiedzeniu.  

4. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planach pracy Rady.  

5. Sesją zwyczajną może być także sesja nieprzewidziana w planie pracy a zwołana przez 

Przewodniczącego Rady Gminy z zachowaniem zasad zawiadamiania Radnych określonych w § 11 ust. 2 i 3.  

§ 11. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Gminy ustalając porządek obrad, miejsce, 

dzień i godzinę rozpoczęcia sesji oraz listę osób zaproszonych w porozumieniu z Wójtem Gminy.  

2. O terminie i miejscu sesji zawiadamia się Radnych co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem.  

3. Do zawiadomienia o sesji dołącza się materiały określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne 

niezbędne materiały związane z tematyką sesji, w tym pisemne uzasadnienia do projektów uchwał i teksty 

zmienianych uchwał.  

4. W razie niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 na wniosek Radnych Rada może postanowić 

o odroczeniu sesji. Wniosek w sprawie odroczenia sesji może być zgłoszony po otwarciu sesji ale przed 

przedstawieniem porządku obrad. Uregulowania określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  
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§ 12. 1. Przewodniczący Rady zawiadamia mieszkańców Gminy o terminie, miejscu i porządku obrad sesji, 

w terminie co najmniej 4 dni przed sesją. Zawiadomienia umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Wilków, na stronie internetowej Gminy, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych 

sołectwach.  

2. (uchylony). 

§ 13. (uchylony).  

§ 14. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: Otwieram 

sesję Rady Gminy w Wilkowie.  

2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w 

przypadku braku quorum podejmuje decyzję o przerwaniu sesji.  

3. Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu sesji również w przypadku stwierdzenia braku quorum 

w trakcie obrad wyznaczając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia w ramach sesji.  

4. Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje się w protokole sesji.  

5. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący stawia pytanie o zgłaszanie wniosków w sprawie 

zmiany porządku obrad.  

6. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić Radny oraz Wójt Gminy.  

7. (uchylony). 

§ 15. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad otwierając i zamykając 

dyskusję nad każdym z punktów.  

2. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach 

może udzielić głosu poza kolejnością.  

3. W trakcie sesji przewodniczący udziela głosu w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, 

których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy: stwierdzenia quorum, zakończenia dyskusji, 

zamknięcia listy mówców, ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów, przeliczenia głosów, odesłania sprawy 

lub projektu uchwały do komisji Rady.  

4. Wnioski formalne dotyczące tej samej sprawy przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady, 

w kolejności ich zgłoszenia. 

§ 16. 1. W sprawach rozpatrywanych na sesji Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.  

2. Uchwały Rady stanowią odrębne dokumenty z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są 

odnotowywane w protokole z sesji. 

§ 17. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt Gminy, stałe komisje Rady, kluby radnych oraz Radny.  

§ 18. 1. Zasady i tryb podejmowania uchwał określa ustawa o samorządzie gminnym.  

2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano 

„za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. 

§ 19. 1. W przypadku ustawowego wymogu tajnego głosowania Rada ustala każdorazowo sposób 

głosowania.  

2. Głosowanie tajne przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród Radnych 

w głosowaniu jawnym, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.  

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i sprawdza czy 

głosowanie odbywa się w obecności wymaganej liczby radnych.  

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią 

Rady. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób ustalony dla danego głosowania.  

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikami głosowania. 

§ 20. 1. Uchwały Rady stanowiące odrębny dokument powinny zawierać:  
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1) kolejny numer uwzględniający numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi 

arabskimi) i rok podjęcia. Poszczególne elementy numeru uchwały oddziela się kropką;  

2) datę podjęcia i tytuł;  

3) podstawę prawną;  

4) czytelnie zredagowaną część merytoryczną;  

5) w przypadku uchwały dotyczącej zobowiązań finansowych - wskazanie źródeł dochodów, z których 

zobowiązania zostaną pokryte;  

6) (uchylony);  

7) termin wejścia w życie i ewentualnie czas jej obowiązywania. 

2. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady.  

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołem z sesji.  

4. (uchylony). 

§ 21. 1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych.  

2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach związanych z zakresem działania organów gminy.  

3. W miarę możliwości, w zależności od charakteru sprawy będącej przedmiotem interpelacji Wójt Gminy 

lub wyznaczona przez niego osoba udziela odpowiedzi w końcowej części obrad lub na następnej sesji Rady.  

4. Na wniosek Radnego składającego interpelację Wójt Gminy udzieli odpowiedzi na piśmie w terminie 

nie dłuższym niż do 30 dni.  

5. Na wniosek radnego Rada Gminy może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do 

porządku obrad następnej sesji.  

6. Interpelacje mogą być składane również na piśmie.  

7. Porządek obrad sesji powinien obejmować sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.  

8. Sprawozdanie składa Wójt Gminy lub wyznaczona przez Wójta osoba.  

9. Pisemne sprawozdanie Wójta wykłada się do wglądu podczas bieżącej sesji Rady Gminy.  

10. Porządek  obrad  powinien  też  uwzględniać   możliwość   składania   zapytań i wolnych wniosków 

przez radnych oraz sołtysów we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady i funkcjonowania 

sołectwa.  

11. Odpowiedzi  na  zgłoszone  zapytania i wnioski  udzielają:  przewodniczący Rady, przewodniczący 

poszczególnych komisji, Wójt Gminy lub wyznaczony pracownik. 

§ 22. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i przestrzeganiem porządku obrad.  

2. W ramach posiedzenia Przewodniczący Rady może wprowadzać krótkie przerwy.  

3. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przekracza 

czas wystąpienia lub jeśli zachowanie radnego zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, 

przewodniczący może zwrócić mu uwagę, a gdy to nie odniesie skutku może odebrać radnemu głos.  

4. W ramach realizacji porządku obrad przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym na sesję osobom 

spoza grona radnych oraz osobom spośród publiczności.  

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do uczestniczących w sesji osób spoza grona radnych, z tym, że po 

bezskutecznym przywołaniu do porządku przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad. 

§ 23. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „zamykam 

sesję Rady Gminy w Wilkowie”.  

2. (uchylony). 
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§ 24. 1. Wójt Gminy zapewnia warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowego przebiegu sesji Rady 

Gminy, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych uczestników sesji, a także 

porządku po jej zakończeniu.  

2. Obsługę posiedzeń Rady Gminy oraz komisji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, przekazywanie 

uchwał do realizacji itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w Wilkowie. 

§ 25. 1. Z każdej sesji pracownik prowadzący obsługę Rady sporządza pisemny protokół stanowiący 

urzędowy zapis przebiegu sesji.  

2. Przebieg sesji może być nagrywany na nośnik elektroniczny, który przechowuje się z ostatnich 3. sesji.  

3. Protokół z sesji powinien zawierać:  

1) numer, datę, miejsce i czas trwania posiedzenia;  

2) liczbę radnych obecnych na posiedzeniu;  

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;  

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;  

5) porządek obrad;  

6) przebieg  obrad,  streszczenie  wystąpień i dyskusji  oraz  tekst  zgłoszonych i uchwalonych wniosków;  

7) przebieg  głosowania z podaniem  liczby  oddanych  głosów  „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;  

8) numery i tytuły uchwał;  

9) podpisy przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół. 

4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, podjęte przez 

Radę uchwały i inne dokumenty stanowiące przedmiot obrad sesji, które stanowią integralną część protokołu.  

5. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi oraz, po oddzieleniu kropką, czterema cyframi roku 

kalendarzowego. Nową numerację rozpoczyna się z początkiem kadencji Rady Gminy.  

6. Protokół wykłada się do wglądu radnym w siedzibie Rady oraz na następnej sesji.  

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu mogą być wnoszone przez Radnych na piśmie nie później niż na 

3 dni robocze przed sesją, na której następuje przyjęcie protokołu. O uwzględnieniu poprawek lub uzupełnień 

do protokołu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i sprawdzeniu przebiegu obrad 

nagranych na nośniku elektronicznym. Poprawki i uzupełnienia stanowią załącznik   do protokołu.  

8. Protokół jest przyjmowany przez Radę na następnej sesji w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

Rozdział 5 

Komisje Rady Gminy  

§ 26. 1. Ogólne zasady powoływania Komisji Rady Gminy określa ustawa o samorządzie gminnym.  

2. Rada określa skład osobowy komisji i powołuje jej przewodniczącego. W trakcie  kadencji Rada może 

zmieniać skład osobowy i przewodniczącego komisji.  

3. Radny powinien być członkiem co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch komisji stałych.  

4. Rada może, na wniosek podmiotów posiadających inicjatywę uchwałodawczą, powoływać do 

określonych zadań komisje doraźne, ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy. 

§ 27. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:  

1) rozpatrywanie spraw, do których komisja została powołana;  

2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, wniesionych przez Wójta Gminy 

oraz spraw przedkładanych przez członków komisji;  

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;  

4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie zadań danej komisji;  
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5) opracowanie programów działań oraz rocznych planów pracy komisji;  

6) składanie sprawozdań z działalności komisji. 

§ 28. 1. Komisje działają w oparciu o roczne plany pracy zatwierdzone przez Radę.  

2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków.  

3. Rozstrzygnięcia komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji. 

§ 29. 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub członek komisji wyznaczony przez 

przewodniczącego.  

2. Przewodniczący komisji lub członek komisji, o którym mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenia i ustala 

porządek obrad.  

3. Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu komisji.  

4. (uchylony).  

5. Przewodniczący stałych komisji przedstawiają Radzie Gminy sprawozdania z działalności komisji, po 

każdym posiedzeniu na najbliższej sesji, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

§ 30. 1. Komisje w realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku komisji 

mogą odbywać wspólne posiedzenia.  

2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin a także 

z organizacjami społecznymi i zawodowymi.  

3. Dla wykonywania swych zadań Komisje za zgodą Rady mogą zapraszać wybranych przez siebie 

specjalistów. 

§ 31. 1. Do protokołu z posiedzenia komisji stosuje się odpowiednio uregulowania § 25 ust. 1-5 

z zastrzeżeniem, że protokoły z posiedzeń komisji numeruje się cyframi arabskimi oraz, po oddzieleniu kropką, 

czterema cyframi roku kalendarzowego. Nową numerację rozpoczyna się z początkiem kadencji Rady Gminy.  

2. Po podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego komisji przyjmuje się, że protokół został przyjęty. 

Rozdział 6 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej  

§ 32. 1. Skład i zadania Komisji Rewizyjnej zwanej dalej Komisją określa ustawa o samorządzie gminnym.  

2. Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu. 

§ 33. 1. Komisja pracuje według rocznych planów pracy zatwierdzonych przez Radę Gminy.  

2. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z zatwierdzonym planem.  

3. Rada może też zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.  

4. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres, przedmiot i podmiot 

kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. 

§ 34. 1. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący lub członek Komisji wyznaczony przez 

przewodniczącego.  

2. Przewodniczący Komisji lub członek Komisji, o którym mowa w ust. 1:  

1) organizuje pracę Komisji;   

2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji;  

3) ustala porządek posiedzenia i listę osób zaproszonych w porozumieniu z Wójtem Gminy.  

§ 35. 1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Komisji.  

2. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów, gdy w głosowaniu 

brała udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji.  

3. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę uchwał, opinii i wniosków i są przedkładane Radzie. 
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§ 36. 1. Podstawową formą działania Komisji są kontrole.  

2. Przedmiotem działalności kontrolnej jest działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

i pomocniczych w zakresie:  

1) gospodarki finansowej, w tym wykonania budżetu Gminy;  

2) gospodarowania mieniem komunalnym;  

3) przestrzegania i realizacji  postanowień statutu Gminy i uchwał  Rady Gminy;  

4) realizacji zadań Gminy określonych przepisami prawa. 

§ 37. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o następujące kryteria:  

1) legalności;  

2) gospodarności;  

3) rzetelności;  

4) celowości. 

§ 38. 1. Przewodniczący komisji zawiadamia Wójta Gminy i kierownika jednostki kontrolowanej 

o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.  

2. Kontrolę przeprowadza Komisja w składzie co najmniej połowy liczby członków.  

3. Członkowie komisji działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 

wystawionego przez przewodniczącego Rady.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wyłączeni od udziału w jej działaniach, jeśli może powstać 

podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 

§ 39. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich 

warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.  

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych Komisja jest zobowiązana do przestrzegania:  

1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki;  

2) przepisów o ochronie  informacji  niejawnych i o ochronie  danych osobowych w zakresie obowiązującym 

w danej jednostce. 

3. Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy. 

§ 40. Komisja upoważniona jest do:  

1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;  

2) wglądu do akt i dokumentów  znajdujących  się w kontrolowanej  jednostce związanych z jej działalnością, 

z wyjątkiem indywidualnych  spraw z zakresu administracji publicznej;  

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów;  

4) występowania z wnioskiem do Rady o powołanie biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem 

kontroli;  

5) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki złożenia ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach 

dotyczących przedmiotu kontroli;  

6) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki. 

§ 41. Zadaniem Komisji jest:  

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;  

2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyny  ich powstania, jak  również osób 

odpowiedzialnych za ich powstanie;  

3) opracowanie wniosków pokontrolnych. 
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§ 42. 1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz 

kierownik jednostki kontrolowanej.  

2. Protokół kontroli powinien zawierać:  

1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika;  

2) imiona i nazwiska członków Komisji;  

3) określenie zakresu i przedmiotu kontroli oraz podstawy prawnej;  

4) czas trwania kontroli;  

5) ustalenia dokonane w trakcie kontroli;  

5a) wnioski i zalecenia;  

6) ewentualne uwagi kierownika jednostki;  

7) wykaz załączników. 

3. Protokół sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik 

jednostki kontrolowanej, drugi – przewodniczący Rady Gminy, trzeci – Wójt Gminy a czwarty egzemplarz 

pozostaje w aktach Komisji. 

§ 43. 1. (uchylony).  

2. (uchylony).  

3. Kierownik jednostki jest zobowiązany zawiadomić, w terminie nie dłuższym niż 10 dni Komisję 

i przewodniczącego Rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.  

4. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

§ 44. 1. Wyniki kontroli Komisja przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdań,  po zakończeniu 

kontroli, na najbliższej sesji.  

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:  

1) zwięzły  opis  wyników  kontroli  ze  wskazaniem przyczyn ujawnionych  nieprawidłowości,  

2) sprawozdanie ze sposobu realizacji wniosków pokontrolnych. 

Rozdział 7 

Tryb pracy Wójta Gminy  

§ 45. Wójt Gminy wykonuje:  

1) uchwały Rady Gminy;  

2) inne zadania określone ustawami, przepisami wydanymi na podstawie ustaw i niniejszym Statutem. 

Rozdział 8 

Jawność działania organów gminy  

§ 46. Działalność organów gminy jest jawna.  

§ 47. Każdemu udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania przez gminę zadań publicznych, 

w szczególności:  

1) protokoły z sesji Rady Gminy;  

2) protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy;  

3) uchwały Rady Gminy;  

4) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy;  

5) zarządzenia Wójta Gminy. 

§ 48. Dokumenty udostępnia się na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.  

§ 49. (uchylony).  
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§ 50. (uchylony).  

§ 51. (uchylony). 

Rozdział 9 

Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy  

§ 52. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym określa ustawa o samorządzie gminnym.  

§ 53. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Gminy określają m.in. ustawa o samorządzie gminnym, 

ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawa 

o rachunkowości. 

Rozdział 10 

Jednostki pomocnicze gminy  

§ 54. 1. W skład Gminy wchodzą jednostki pomocnicze – sołectwa.  

2. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw oraz zmiana ich granic następuje w formie uchwały 

Rady Gminy.  

3. Rozstrzygnięcia w sprawach określonych w ust. 2 mogą być dokonywane z inicjatywy Rady Gminy lub 

mieszkańców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmować.  

4. W  przypadku  inicjatywy  Rady  Gminy, radni opracowują projekt uchwały a Rada powiadamia o swojej 

inicjatywie mieszkańców.  

5. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej poprzedzone jest 

przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami danego obszaru.  

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Gminy. 

§ 55. 1. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania 

przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.  

2. Granice, szczegółową organizację i zakres działania sołectw oraz ich organów określa Rada Gminy 

odrębnymi statutami nadanymi tym jednostkom. 

§ 56. 1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.  

2. Sołectwa samodzielne zarządzają znajdującymi się na terenie ich działania i powierzonymi im 

składnikami mienia gminy w ramach zwykłego zarządu.  

3. Nadzór nad działalnością sołectw sprawują organy Gminy.  

4. Sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w Statutach tych jednostek. 

§ 57. Sołtys nie będący radnym uczestniczy w pracach Rady z prawem występowania z głosem doradczym, 

zgłaszania wniosków i zapytań, bez prawa udziału w głosowaniu. 
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Załącznik Nr 1  

do Statutu Gminy Wilków  
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Załącznik Nr 2  

do Statutu Gminy Wilków  
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Załącznik Nr 3  

do Statutu Gminy Wilków  
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Załącznik Nr 4  

do Statutu Gminy Wilków  

 

W Y K A Z 

J E D N O S T E K   O R G A N I Z A C Y J N Y C H   G M I N Y 
 

 

 

1. Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wilkowie. 

2. Publiczne  Gimnazjum  w  Wilkowie. 

3. Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Bukowiu. 

4. (uchylony) 

5. Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Idzikowicach. 

6. Publiczne  Przedszkole  w  Wilkowie. 

 Gminne instytucje kultury: 

7. Biblioteka  Publiczno – Szkolna  w  Bukowiu. 

8. Biblioteka  Publiczno – Szkolna  w  Idzikowicach. 

9. Gminna Biblioteka  Publiczna  w  Wilkowie. 
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