
 

 

UCHWAŁA NR I/3/18 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jaworzyna Śląska 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się: 

STATUT GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Użyte w statucie gminy sformułowania oznaczają: 

1) gmina – Gminę Jaworzyna Śląska, 

2) rada – Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej, 

3) radny/radni – Radny/Radni Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, 

4) przewodniczący – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, 

5) komisja – komisję Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, 

6) burmistrz – Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, 

7) statut – Statut Gminy Jaworzyna Śląska, 

8) urząd – Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej. 

§ 2. 1. Gmina Jaworzyna Śląska położona jest w powiecie świdnickim, w województwie dolnośląskim 

i obejmuje obszar 67,3 km2. 

2. Granice terytorialne gminy określa mapa w skali 1:50000, stanowiąca załącznik nr 1 do statutu. 

3. Siedzibą organów gminy jest miasto Jaworzyna Śląska. 

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

5. Oficjalną stroną internetową urzędu jest strona: www.jaworzyna.net. 

6. Oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest Biuletyn Informacji Publicznej o adresie: 

bip.jaworzyna.net. 

§ 3. 1. Symbolami gminy są: herb, flaga, pieczęć i banner gminy. 
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2. Symbole gminy są znakami prawnie chronionymi. 

3. Wzór z opisem herbu, flagi, pieczęci i banneru gminy stanowi załącznik nr 3 do statutu. 

Rozdział 2. 

Tryb pracy i organizacja wewnętrzna rady 

§ 4. 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. 

2. Oprócz uchwał rada może podejmować: 

1) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie, 

2) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego 

postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania. 

3. Do oświadczeń i apeli ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy 

uchwałodawczej i podejmowania uchwał. 

§ 5. 1. Do wewnętrznych organów rady należą: 

1) przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących, 

2) komisja rewizyjna, 

3) komisja skarg, wniosków i petycji, 

4) komisje stałe, 

5) komisje doraźne. 

2. Organy wymienione w ust. 1 powoływane są odrębnymi uchwałami. 

§ 6. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał. 

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy rady. 

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w trybie określonym w ustawie o samorządzie gminnym. 

§ 7. 1. Na pierwszej sesji po wyborach rada wybiera ze swego grona przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących. 

2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rada dokonuje również po wystąpieniu wakatu  

na wymienionych funkcjach. 

§ 8. 1. W zakresie organizowania pracy rady oraz prowadzenia obrad rady przewodniczący, 

w szczególności: 

1) przygotowuje sesje rady, 

2) zwołuje i prowadzi sesje rady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 

3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 

4) podpisuje uchwały rady, 

5) koordynuje prace komisji. 

2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie odpowiednio do wiceprzewodniczących rady. 

Przygotowanie sesji 

§ 9. 1. Przewodniczący zwołując sesję ustala: 

1) porządek obrad, 

2) czas i miejsce obrad, uwzględniając konieczność zapewnienia transmisji i utrwalania obrad sesji, 
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3) listę zaproszonych osób spoza rady. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się radnych oraz przewodniczących organu 

wykonawczego jednostek pomocniczych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. 

3. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi uchwalenia budżetu i sprawozdania z wykonania 

budżetu, przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 

4. Zasady i tryb uchwalania budżetu określa odrębna uchwała. 

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji. 

6. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 rozpoczynają bieg od dnia następnego po dniu doręczenia 

powiadomień i obejmują dzień odbywania sesji. 

Przebieg sesji 

§ 10. 1. Sesja odbywa się na jednym lub kilku posiedzeniach. 

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram …… 

sesję Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej”. 

3. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach podpisem na liście obecności. 

4. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. 

5. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 

6. Na wniosek przewodniczącego obrad lub 1/3 ustawowego składu rady, rada może postanowić 

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej 

sesji. 

7. O przerwaniu sesji rada może postanowić w szczególności ze względu na brak możliwości wyczerpania 

porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne 

nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 

8. Fakt przerwania sesji oraz imiona i nazwiska radnych obecnych w chwili przerwania obrad oraz tych, 

którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. 

§ 11. 1. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany 

porządku obrad. 

2. O zmianę porządku obrad może wystąpić: radny, komisja, klub radnych oraz burmistrz lub upoważniona 

przez burmistrza osoba na każdym etapie sesji. 

§ 12. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) rozpatrzenie projektów uchwał, 

2) sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, 

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 

4) sprawy różne. 

§ 13. 1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając 

dyskusję nad każdym z punktów. 

2. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień 

radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 

3. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może 

także udzielić głosu poza kolejnością. 

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego obrad. 

5. Przewodniczący obrad może zabierać głos w każdym momencie obrad. 
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6. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania  

ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”. 

7. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego, w sposób oczywisty zakłócają porządek 

obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego „do porządku”, nakazując 

odnotowanie tego faktu w protokole, a gdy przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos, nakazując 

również odnotowanie tego faktu w protokole. 

8. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spoza rady. 

9. Osoby, którym Przewodniczący udzielił głosu, jako przewodniczącym organu wykonawczego jednostek 

pomocniczych, mogą wypowiadać się w sprawach związanych z działalnością reprezentowanych jednostek 

pomocniczych. 

10. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady biorących udział w sesji. 

11. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom, które 

swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. 

§ 14. Na wniosek radnego, przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego 

zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym radę. 

§ 15. W trakcie obrad radny może składać: 

1) wnioski merytoryczne, 

2) wnioski formalne. 

§ 16. 1. Wnioski merytoryczne składa się w odniesieniu do problematyki omawianego punktu porządku 

obrad w trakcie jego rozpatrywania. 

2. Wniosek merytoryczny musi zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i uzasadnienie. 

3. Wnioski merytoryczne podlegają głosowaniu. 

§ 17. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, 

w szczególności dotyczących: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) zmiany porządku obrad, 

3) ograniczenia czasu wystąpienia mówców, 

4) zamknięcia listy mówców, 

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 

6) zarządzenia przerwy, 

7) odesłania projektu uchwały do komisji, 

8) przeliczenia głosów, 

9) reasumpcji głosowania. 

2. Wniosek formalny przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie, po dopuszczeniu nie więcej  

niż jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi. 

§ 18. 1. Wnioski niebędące przedmiotem obrad składa się w formie pisemnej, w punkcie „sprawy różne”. 

2. Wnioski zgłaszane w punkcie „sprawy różne” przewodniczący obrad przekazuje burmistrzowi. 

3. Przedmiotem wniosku zgłoszonego w punkcie „sprawy różne” mogą być sprawy dotyczące zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców gminy. 

4. W „sprawach różnych” nie można podejmować uchwał. 

5. Odpowiedź na wniosek, o którym mowa w ust. 3, udzielana jest w formie pisemnej w terminie  

do następnej sesji przewidzianej w planie pracy rady. 
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§ 19. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie potrzeby 

zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych 

w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym 

dokumencie. 

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. 

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący obrad 

może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie  

lub porządku głosowania. 

§ 20. 1. Radny może składać interpelacje i zapytania, które są kierowane do burmistrza, zgodnie z trybem 

określonym w ustawie. 

2. Odpowiedź na interpelację i zapytanie burmistrz kieruje do przewodniczącego, który przekazuje  

ją radnemu składającemu interpelację lub zapytanie. 

3. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą radny, który złożył interpelację lub zapytanie może 

zwrócić się do przewodniczącego o uzupełnienie odpowiedzi. 

§ 21. 1. Sprawy osobowe radnych rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego  

na sesji. 

§ 22. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę 

„Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej”. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 23. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej 

nie wcześniej niż na następnej sesji. 

§ 24. 1. Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg. 

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, datę i godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać 

numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

5) zmiany do porządku obrad i ustalony porządek obrad, 

6) streszczenie przebiegu dyskusji, odnotowanie zgłoszonych jak i podjętych wniosków oraz wystąpień, 

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów 

nieważnych. 

3. Protokół sesji podpisują wszystkie osoby, które przewodniczyły obradom i osoba sporządzająca protokół. 

§ 25. 1. Projekt protokołu z sesji wykłada się do publicznego wglądu nie później niż na 3 dni przed 

terminem kolejnej sesji w biurze rady. 

2. Protokół z poprzedniej sesji powinien być przyjęty na następnej sesji. 

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później  

niż do rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu. 

4. Rada rozstrzyga o zasadności zgłoszonych poprawek. 
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5. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, uchwały 

przyjęte przez radę, imienne wykazy głosowań radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia 

i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad. 

Uchwały 

§ 26. Inicjatywę uchwałodawczą posiada: 

1) burmistrz, 

2) komisje stałe i doraźne, 

3) kluby radnych, 

4) minimum ¼ ustawowego składu rady, 

5) mieszkańcy gminy. 

§ 27. Uchwały, oświadczenia i apele sporządzane są w formie odrębnych dokumentów. 

§ 28. 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 

1) tytuł uchwały, 

2) podstawę prawną, 

3) postanowienia merytoryczne, 

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 

5) określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 

2. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem projektodawcy, w którym 

należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. 

3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata 

urzędu. 

§ 29. Projekt uchwały może być zmieniony w formie autopoprawki lub wycofany przez wnoszącego 

w każdym czasie, nie później niż do czasu zarządzenia głosowania przez przewodniczącego obrad. 

§ 30. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały 

(cyframi arabskimi) i rok podjęcia. 

§ 31. Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, przy użyciu wyrażeń  

w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał, gdy jest to możliwe, należy unikać posługiwania  

się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. 

§ 32. 1. Uchwały są ewidencjonowane w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji rady 

w biurze rady. 

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie  

od ich treści. 

Procedura głosowania 

§ 33. 1. Głosowanie zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad. 

2. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad. 

§ 34. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią 

rady, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana 

z grona rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym komisji. 
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2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza  

je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych biorących udział w głosowaniu. 

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania, podając 

wynik głosowania. 

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. 

6. Przewodniczący obrad po odczytaniu wyników głosowania stwierdza czy uchwała została podjęta  

przez radę. 

§ 35. 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą. 

2. Przy głosowaniu imiennym przewodniczący obrad odczytuje z listy imiona i nazwiska radnych  

oraz wzywa ich do jednoznacznego opowiedzenia się czy są „za”, „przeciw”, czy „wstrzymują się” od głosu. 

3. Przewodniczący obrad odnotowuje wybór dokonany przez poszczególnych radnych, a lista osób 

głosujących jest załącznikiem do protokołu sesji, z zaznaczeniem, do którego punktu porządku obrad  

się odnosi. 

§ 36. 1. Głosowaniu podlegają wnioski merytoryczne złożone zgodnie z § 16 ust. 2. 

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,  

jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego,  

który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga przewodniczący obrad. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy 

kandydatów pyta każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej zamyka 

listę kandydatów, a następnie zarządza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat wyraził uprzednio zgodę na piśmie. 

§ 37. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek 

o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku 

o podjęcie uchwały. 

2. Głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały następuje według ich kolejności zgłoszenia, z tym,  

że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie  

lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne 

poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 

3. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały. 

4. W ostatniej kolejności przewodniczący obrad zarządza głosowanie za przyjęciem uchwały w całości  

ze zmianami wynikającymi z przyjętych uprzednio poprawek. 

5. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 4 na czas potrzebny  

do stwierdzenia, czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi 

postanowieniami uchwały. 

§ 38. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która 

uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących i nieważnych nie dolicza  

się do żadnej z grup głosów „za” lub „przeciw”. 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub jednego z kilku wariantów, przechodzi 

kandydatura lub wariant, za którą lub na który oddano największą liczbę głosów, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

§ 39. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, 

które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy 

przeciwnych i wstrzymujących. 
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2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek  

lub kandydatura, która uzyskała co najmniej liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem  

lub kandydatem, przewyższająca połowę ustawowego składu rady. 

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących oznacza, że za wnioskiem  

lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów. 

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących oznacza, że za wnioskiem  

lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów 

(przeciwnych i wstrzymujących). 

§ 40. Reasumpcję głosowania przeprowadza się, po przyjęciu wniosku o reasumpcję, gdy występują 

wątpliwości, co do przebiegu głosowania. 

Rozdział 3. 

Komisje rady 

§ 41. Przedmiot i zakres działania poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnych określa rada 

w odrębnej uchwale. 

§ 42. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie na pierwszej sesji 

w roku kalendarzowym. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy komisji skarg, wniosków i petycji. 

3. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. 

§ 43. 1. Komisje pracują na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy obecna jest co najmniej połowa składu komisji. 

3. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 

4. Komisje zwołuje i kieruje jej pracami przewodniczący komisji, wybrany przez radę. 

5. Wiceprzewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji. 

6. Przewodniczący komisji może wyznaczyć wiceprzewodniczącego komisji lub innego członka komisji  

do czynności, o których mowa w ust. 4. 

7. Komisje mogą z własnego grona wybierać zespoły problemowe, których wnioski i ustalenia  

są zatwierdzane przez komisję. 

§ 44. 1. Komisje przyjmują wnioski oraz wydają opinie. 

2. Opinie i wnioski komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

3. Opinie i wnioski komisji niezwłocznie przekazywane są do właściwych adresatów. 

§ 45. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który odzwierciedla jego przebieg. 

2. Członek komisji może wnieść uwagi do protokołu. 

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia. 

§ 46. 1. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne. 

2. Wspólne posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący komisji wyznaczony przez radę. 

§ 47. 1. Przewodniczący komisji stałych nie później, jak do 31 marca danego roku, przedstawiają na sesji 

rady sprawozdania z działalności komisji za rok ubiegły. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do komisji doraźnych. 
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Komisja rewizyjna 

Organizacja komisji rewizyjnej 

§ 48. 1. Rada ze swego grona wybiera komisję rewizyjną ustalając jej skład osobowy w odrębnej uchwale. 

2. Komisję rewizyjną tworzy przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący komisji oraz pozostali 

członkowie. 

3. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera rada. 

4. Wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają członkowie komisji rewizyjnej. 

§ 49. 1. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji rewizyjnej i prowadzi jej posiedzenia. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności wykonywania przez niego 

obowiązków, przewodniczącego komisji zastępuje wiceprzewodniczący komisji. 

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może powierzyć prowadzenie całości lub części posiedzenia 

wiceprzewodniczącemu komisji rewizyjnej lub jednemu z członków komisji rewizyjnej. 

Posiedzenia komisji rewizyjnej 

§ 50. 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji 

rewizyjnej, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. 

2. Posiedzenia komisji rewizyjnej nieobjęte zatwierdzonym planem pracy, mogą być zwołane przez 

przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz na wniosek: 

1) przewodniczącego, 

2) nie mniej niż pięciu radnych, 

3) nie mniej niż dwóch członków komisji rewizyjnej. 

3. Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez 

prowadzącego posiedzenie komisji rewizyjnej. 

Plany pracy i sprawozdania komisji rewizyjnej 

§ 51. 1. Komisja rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do dnia 

31 stycznia każdego roku. 

2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co najmniej: 

1) terminy odbywania posiedzeń, 

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli. 

3. Rada może zatwierdzić plan pracy w całości lub w części. 

4. Przystąpienie do kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. 

§ 52. 1. Komisja rewizyjna składa radzie, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie 

za rok poprzedni. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o przedmiocie, miejscach, rodzajach i czasie 

przeprowadzonych kontroli. 

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja rewizyjna po zakończeniu kontroli, na najbliższej sesji, 

składa radzie informację o jej wynikach. 
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Zasady kontroli 

§ 53. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych 

i jednostek pomocniczych gminy pod względem: 

1) legalności – zgodności działań kontrolowanych jednostek z przepisami prawa w tym z uchwałami rady 

i zarządzeniami burmistrza, 

2) gospodarności – optymalnego dysponowania środkami finansowymi, 

3) rzetelności – zgodności wykonywania zadań z obowiązkami ciążącymi na wykonawcach z tytułu 

sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska, 

4) celowości – ocenie operacji gospodarczych w aspekcie zgodności z interesem gminy. 

2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów,  

w tym wykonanie budżetu gminy. 

§ 54. Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres działań  

tego podmiotu, 

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienie lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego 

podmiotu, stanowiące fragment jego działalności, 

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione 

w pracy danego podmiotu. 

§ 55. 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe i problemowe ustalone w planie pracy 

zatwierdzonym przez radę. 

2. Komisja rewizyjna, na zlecenie rady, wykonuje również inne zadania kontrolne nieobjęte planem, 

w zakresie i terminie wskazanym w uchwale rady. 

§ 56. 1. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zespołu kontrolnego, komisja rewizyjna może przedłużyć 

czas trwania kontroli. 

§ 57. 1. Rada, w uzasadnionym przypadku, może nakazać zmianę przedmiotu, zakresu lub terminu kontroli. 

2. Uchwała rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wykonywana jest niezwłocznie. 

3. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej 

decyzji przez radę. 

§ 58. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne ustalenie stanu 

faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę 

kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 53 ust. 1. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą  

być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia 

i oświadczenia kontrolowanych. 

4. Kontrolujący mają dostęp do oryginalnych dokumentów jedynie w siedzibie jednostki kontrolowanej. 

Tryb kontroli 

§ 59. Termin przeprowadzenia kontroli ustalany jest przez komisję, która poprzez przewodniczącego 

zawiadamia o tym burmistrza i jednostki kontrolowane, co najmniej 7 dni wcześniej. 

§ 60. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 
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§ 61. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący 

niezwłocznie zawiadamia o tym przewodniczącego, burmistrza i kierownika kontrolowanej jednostki, 

wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 

Protokoły kontroli 

§ 62. 1. Kontrolujący w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli sporządzają protokół obejmujący, 

w szczególności: 

1) nazwę i adres oraz imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 

2) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 

3) imiona i nazwiska kontrolujących, 

4) określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 

5) przebieg czynności kontrolnych, 

6) opis stanu faktycznego, 

7) wnioski, 

8) podpisy kontrolujących oraz parafki na każdej stronie protokołu, 

9) w uzasadnionym przypadku, stwierdzenie o konieczności przeprowadzenia kontroli sprawdzającej. 

2. Protokół kontroli jest przyjmowany uchwałą komisji rewizyjnej. 

3. Protokół kontroli przekazywany jest przewodniczącemu i burmistrzowi. 

§ 63. Burmistrz ustosunkowuje się do ustaleń komisji rewizyjnej zawartych w protokole kontroli w terminie 

30 dni od dnia doręczenia protokołu. 

Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji 

§ 64. 1. Rada ze swojego grona powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, ustalając jej skład osobowy 

w odrębnej uchwale. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  

oraz pozostałych członków komisji. 

3. Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji wybiera rada. 

4. Wiceprzewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji wybierają członkowie komisji. 

§ 65. 1. Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji jego zadania wykonuje 

wiceprzewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji. 

3. Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji może powierzyć prowadzenie całości lub części 

posiedzenia wiceprzewodniczącemu lub jednemu z członków tej komisji. 

§ 66. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez  

jej przewodniczącego. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji posiedzenie tej komisji 

zwołuje jej wiceprzewodniczący. 

3. Posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji mogą być zwołane także na wniosek: 

1) przewodniczącego, 

2) nie mniej niż pięciu radnych, 

3) nie mniej niż dwóch członków komisji skarg, wniosków i petycji. 
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4. Z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół, który winien być podpisany 

przez prowadzącego posiedzenie. 

§ 67. Do kontroli prowadzonych przez komisję skarg i wniosków zastosowanie mają odpowiednio przepisy 

statutu, dotyczące trybu kontroli przez komisję rewizyjną. 

§ 68. Skargi, wnioski i petycje, do których rozpatrzenia i załatwienia jest właściwa rada, rejestruje  

się w rejestrach skarg, wniosków i petycji prowadzonych w biurze rady. 

Rozdział 4. 

Działalność radnych 

§ 69. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. 

§ 70. 1. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 

3 radnych. 

2. Powstanie klubu radnych musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu. 

3. W zgłoszeniu podaje się: 

1) nazwę klubu radnych, 

2) listę członków, 

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu radnych. 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu radnych jest obowiązany  

do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego. 

§ 71. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady. 

2. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów radnych. 

§ 72. Rozwiązanie klubu radnych następuje na skutek: 

1) upływu kadencji rady, 

2) podjęcia uchwały klubu radnych w sprawie rozwiązania klubu radnych, 

3) gdy w składzie klubu radnych pozostaje mniej niż 3 radnych. 

§ 73. Prace klubów radnych organizują ich przewodniczący, wybierani przez członków poszczególnych 

klubów radnych. 

§ 74. 1. Kluby radnych mogą uchwalać własne regulaminy. 

2. Regulaminy klubów radnych nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy. 

3. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów 

przewodniczącemu. 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. 

§ 75. 1. Klubom radnych przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze i opiniodawcze 

w zakresie organizacji i trybu działania rady. 

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. 

§ 76. 1. Kluby radnych mogą wystąpić do burmistrza o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń, w celu 

odbycia spotkań lub dyżurów. 

2. Za udział w pracach klubu radnych nie przysługują diety. 

§ 77. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować zainteresowanych w siedzibie urzędu, 

w szczególności w trakcie pełnienia dyżurów. 
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Rozdział 5. 

Tryb pracy burmistrza 

§ 78. Burmistrz wykonuje uchwały rady, jemu przypisane kompetencje i zadania, zadania powierzone  

na mocy ustaw i porozumień, inne zadania, o ile ich wykonywanie na mocy prawa należy do niego. 

Rozdział 6. 

Zasady dostępu do dokumentów dotyczących działalności rady i komisji 

§ 79. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów zawierających informację publiczną, w tym protokołów 

posiedzeń organów gminy i komisji rady. 

2. Dokumenty nieudostępnione w BIP lub niewywieszone na tablicy ogłoszeń, udostępniane są na wniosek 

osoby zainteresowanej. 

§ 80. 1. Dokumenty z zakresu działania rady oraz burmistrza udostępnia się w urzędzie, w godzinach pracy 

urzędu oraz w inny sposób, w formach wskazanych we wniosku o udzielenie informacji publicznej, 

z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

2. Korzystający z udostępnionych dokumentów ma prawo do sporządzania odpisów, notatek. 

3. Udostępnianie dokumentów jest nieodpłatne, jednakże wydanie kopii, wyciągów lub odpisów może  

być odpłatne na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozdział 7. 

Jednostki pomocnicze gminy 

§ 81. 1. W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze. 

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie  

jej granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być rada  

lub mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, 

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone 

konsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą, 

3) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne 

uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 

§ 82. Wykaz jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 4. 

§ 83. Uchwały, o których mowa w § 81 ust. 2, powinny określać w szczególności: 

1) nazwę jednostki pomocniczej, 

2) obszar i granice. 

§ 84. 1. Jednostki pomocnicze gminy nie prowadzą własnej gospodarki finansowej, a wydatki finansowe 

jednostek pomocniczych zawarte są w ramach budżetu gminy. 

2. Obsługę finansowo - księgową jednostek pomocniczych prowadzi urząd. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 85. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

§ 86. Traci moc uchwała nr XXIX/24/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy 

Jaworzyna Śląska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 95, poz. 2007, z 2011 r. Nr 94, poz. 1488). 

§ 87. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek
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Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Jaworzyna Śląska  

  

  

  

  
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 

  

  

1. Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej,  

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej,  

3. Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej,  

4. Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej,  

5. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej,  

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej,  

7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej,  

8. Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie,  

9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie,  

10. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.  
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Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Jaworzyna Śląska 

 

 

HERB 

 

 

W polu zielonym, między skrzydłami koła kolejowego złotego, 

amfora z dwoma uchwytami, srebrna. 

Koło kolejowe symbolizuje fakt, że obecne miasto Jaworzyna 

Śląska powstało z osady, w której w XIX w. zamieszkali 

budowniczowie linii kolejowej. 

Do rozwoju miejscowości, która uzyskała prawa miejskie  

w 1954 r. przyczyniła się również, założona w 1863 r. fabryka 

porcelany. 

 

Barwy: 

barwa zielona – to barwa rolnictwa i przyrody, 

barwa srebrna (biała) – to naturalna barwa porcelany, 

barwa złota (żółta) – podkreśla duże znaczenie kolejnictwa  

w rozwoju miasta. 

 

 

FLAGA 

 

 

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5:8, barwy 

zielonej, pośrodku tarcza herbowa. 

 

 

PIECZĘĆ 

 

 

Koło średnicy 36 mm. 

W otoku napis „GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA”,  

dwie gwiazdki zaznaczone konturem. 

W środku herb Gminy Jaworzyna Śląska. 
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BANNER 

 

 

To prostokątny płat o proporcjach 1:4, barwy zielonej, u góry herb Gminy 

Jaworzyna Śląska. 
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Załącznik nr 4 do Statutu Gminy Jaworzyna Śląska 

 

 

Wykaz jednostek pomocniczych gminy Jaworzyna Śląska 

 

 

1. Bagieniec, 

2. Bolesławice, 

3. Czechy, 

4. Milikowice, 

5. Nowice, 

6. Nowy Jaworów, 

7. Pasieczna, 

8. Pastuchów, 

9. Piotrowice Świdnickie, 

10. Stary Jaworów, 

11. Tomkowa, 

12. Witków. 
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