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STATUT GMINY KOZIENICE

Rozdzial l. Postanowienia ogólne

51.
Statut okre3la:

L Ustrój Gminy Kozienice.

2. Zasady tworzenia, lqczenia, podzialu i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz
udzialu Przewodniczqcych tych jednostek w pracach Rady Gminy.

3. Organizacjç wewnçtrznE oraz tryb pracy Rady Gminy Kozienice, Komisji Rady Gminy
Kozienice i Burmistrza Gminy Kozienice.

4. Zasady tworzenia Klubów Radnych Rady Gminy Kozienice.

5. Zasady dostçpu Obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Burmistrza oraz korzystania
z nich.

9z'
ilekroé w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - naleiy przez to rozumieé wspólnotç mieszkañców oraz terytorium zgodnie

z zalqcznikiem nr 1 do Statutu,

2l Radzie - naleåy przez to rozumieé Radç Gminy Kozienice, która przyjmuje nazwç Rada

Miejska w Kozienicach,

3) Komisji- naleiy przez to rozumieé Komisje Rady Miejskiej w Kozienicach.

4l Komisji Rewizyjnej - nale2y przez to rozumieó Komisjç Rewizyjnq Rady Miejskiej

w Kozienicach,

5) Burmistrzu - nale2y przez to rozumieó Burmistrza Gminy Kozienice,

6) Statucie - nale2y przez to rozumieó Statut Gminy Kozienice,

7l Urzçdzie - nale2y przez to rozumieé Urzqd Miejski w Kozienicach.

Rozdzial ll. Gmina

53.
t. Gmina Kozienice jest podstawowq jednostkq samorzqdu terytorialnego, do której naleÈq

sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.
2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkujq na obszarze Gminy, z mocy ustawy

o samorzqdzie gminnym, stanowiq gminnq wspólnotç samorzqdowq, realizujqcq swoje
zbiorowe cele lokalne poprzez udzial w referendum, poprzez swe organy oraz innq aktywno5é

obywatelskA.

S¿.
1. Gmina polo2ona w Powiecie Kozienickim w Województwie Mazowieckim iobejmuje obszar

245,56 kmz.

2, Granice terytorialne Gminy okre6la mapa w skali 1:100 000, stanowiqca zalqcznik nr 2 do

Statutu.
3. W Gminie mogq byé tworzone jednostki pomocnicze: solectwa, osiedla stosownie do potrzeb

lub tradycji, których organizacje i zakres dzíalania okre5la Rada odrçbnym Statutem,
4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi zalqcznik nr 5a.
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ss.
1. W celu wykonywanía swoich zadañ Gmina tworzy jednostkiorganizacyjne.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi zalqcznik nr 6a.

5s.
L. Herbem Gminy jest sylwetka zlotego jelenia skaczqcego w prawo, w polu blçkitnym z czarnq

obwolutq. Wzór herbu okreÉla zalqcznik nr 3 do Statutu (zgodnie z Herbarzem Miast
Polskich).

2. Pieczçciq urzçdowq Gminy jest pieczçé okrqgla o érednicy 36mm, z umieszczonym centralnie
herbem Gminy z napisem w otoku ,,Rada Miejska w Kozienicach", której wzór w skali 1:1
okreSla zalqcznik nr 4.

3. Zasady u2ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów wladz okreéli Rada odrçbnq uchwalq.

97.
Siedzibq organów Gminy jest miasto Kozienice

Rozdzial lll. Jednostki pomocn¡cze Gminy

s8.
O utworzeniu, polqczeniu, podziale i znoszeniu jednostki pomocniczej Gminy, a tak2e zmianie jej
granic rozstrzyga Rada w drodze uchwaly, z uwzglçdnieniem nastqpujqcych zasad:

1) lnicjatorem utworzenia, polqczenia , podzialu lub zniesienia jednostki pomocniczej mogq byé
mieszkañcy obszaru, których ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaé, albo organy Gminy.

2l Utworzenie, polqczenie, podzial lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaé
poprzedzone konsultacjami, których tryb okreéla Rada odrçbnq uchwalq.

3) Projekt granic jednostki pomocniczej sporzqdza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami
utworzenia tej jednostki.

4l Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarç mo2liwo5ci - uwzglçdniaó
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiçzi spoleczne.

Sg.
Uchwaty, o jakich mowa w 5 8 pkt. 1 powinny okre5laé w szczególnoéci:

- obszar,
- granice,
- nazwç jednostki pomocniczej.

I 10.

L. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzq gospodarkq finansowq w ramach budietu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze, decydujqc o przeznaczeniu Srodków zobowiqzane sq do

przestrzegania ustawy o finansach publicznych.

5 11.
1. Kontrolç gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy

i przedklada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegajq nadzorowiorganów Gminy na zasadach okre6lonych

w Statutach tych jednostek.
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5 12.
1. PrzewodniczEcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej moie uczestniczyé w pracach

Rady i Komisji.
2. W pracach Komisji Przewodniczqcy moie zabieraé glos w ka2dym punkcie obrad bez prawa

glosowania.

3. Na sesjach Przewodniczqcy moie zabieraó gfos, w punkcie wolne wnioski bez prawa
glosowania.

Rozdzial lV. Organizacja wewnetrzna Gm¡ny

5 13.
t. Organem stanowiqcym í kontrolnym w Gminie jest Rada

2. Organem wykonawczym jest Burmistrz.

5 14.
t. Rada dziala na sesjach, poprzez swoje Komisje i Burmistrza w zakresie jakím wykonuje on

uchwaty.
2. Burmístrz i Komisje Rady pozostajq pod kontrolq Rady, której skladajq sprawozdania ze

swojej dzialalnoici.

I ls.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczqcego oraz dwóch Wiceprzewodniczqcych,

5 16.

1. Rada ze swego grona powoluje nastqpujqce stale Komisje:
. Rewizyjna,
. Budietu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
. Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeñstwa Publicznego,
. Rolnictwa, Le5nictwa iOchrony Srodowiska,
. Zdrowia i Opieki Spolecznei,
. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

2. Radny moie byé czlonkiem najwyiej 2 Komisjistatych.
3. W kadencji Radny mo2e zmienió tylko dwie Komisje stale.
4. W czasie trwania kadencji Rada moie powolaé doraÍne Komisje do wykonywania

okreélonych zadaá, okreSlajqc ich sklad i zakres dzialañ.
5. Zasada okre6lona w punkcie 2 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

5 17.

1. Przewodniczqcy Rady organizuje pracq Rady i prowadzijej obrady.
2. Wyboru Przewodniczqcego iWiceprzewodniczqcych dokonuje Rada nowej kadencji na

pierwszej sesji.

3. PrzewodniczAcy wyznacza pierwszego i drugiego Wiceprzewodniczqcego w formie
za rzqdza nia wewnQtrznego.

4. Czynno3ci zwiqzane z zwolaniem pierwszej sesji obejmujq:
1) okreSlenie daty, godziny í miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2l przygotowanie projektu porzqdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,

4l powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoÉród Radnych obecnych na

sesji.

5. Przewodniczqcy Rady w terminie do 15 stycznia przedklada Komisjom plan pracy Rady na

dany rok.
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$ 18.
Przewodniczqcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoÉci wlaÉciwy Wiceprzewodniczqcy,
w szczególnoóci:

- zwoluje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- sprawuje policjq sesyjnq,
- kieruje obslugq kancelaryjnq posiedzerar Rady i Komisji,
- zarzEdza i przeprowadza glosowanie nad projektami uchwal, je2eli przepisy szczególnie nie
stanowiq inaczej,
- podpisuje uchwaly Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbçdnych do wykonywania przez Radnych ich
mandatu.

I le.
W przypadku odwolania z funkcji bqdÍ wygainiçcia mandatu Przewodniczqcego lub jednego
z Wiceprzewodniczqcych Rady przed uplywem kadencji, Rada na swej najbli2szej sesji dokona wyboru
na wakujqce stanowisko.

I 20.
L. Przewodniczqcy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w 5 18 Statutu, jest upowaåniony do

reprezentowania Rady w stosunkach wewnqtrznych z innymi jednostkami organizacyjnymi
Gminy.

2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczqcy mo2e upowa2nié
I Wiceprzewodniczqcego a je2eli ten nie mo2e, upowainia ll Wiceprzewodniczqcego, a je2eli
Wiceprzewodniczqcy nie mogq, innego Radnego do reprezentowania Rady na zewnEtrz,

I zr.
Do obowiqzków I Wiceprzewodniczqcego nale2y wykonywanie zadañ zastrze2onych przez ustawç lub
Statut dla Przewodniczqcego w okresie do obsady funkcji PrzewodniczAcego.

922.
W razie jednoczesnego wakatu funkcji Przewodniczacego oraz I Wiceprzewodniczqcego Rady, do ll
Wiceprzewodniczqcego 5 21 stosuje siq odpowiednio.

s 23.
Pod nieobecnoSó Przewodniczqcego jego zadania wykonuje kolejno lWiceprzewodniczqcy, ll
Wiceprzewodniczqcy.

I 24.
t. PrzewodniczEcy oraz Wiceprzewodniczqcy Rady koordynujq z ramienia Rady prace Komisji

Rady.

2. Podzialu zadaá w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczqcy Rady.

I 2s.
Obslugq Rady, Komisjí Rady, Klubów Radnych zapewnia Burmistrz.
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Rozdzial V. Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

0 26.
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal sprawy nale2qce do jej kompetencji,

okre5lone w ustawie o samorz4dzie gminnym oraz w innych ustawach, a takie w przepisach
prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwal Rada moie podejmowaó:
1) postanowienia proceduralne,
2l deklaracje - zawierajqce samo zobowiqzanie siç do okre6lonego postçpowania,
3) o6wiadczenia - zawierajqce stanowisko w okreSlonej sprawie,
4l apele - zawierajqce formalnie niewiq2qce wezwania adresatów zewnçtrznych do

okre3lonego postepowania, podjqcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieri, deklaracji, o6wiadczeñ i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie

tryb zglaszania inicjatywy uchwalodawczej i podejmowania uchwal.

s27.
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czçstotliwo$ciq potrzebnq do wykonania zada¡i Rady, nie

rzadziejjednak ni|raz na kwartal.
2. Sesjamizwyczajnymisq sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjamizwyczajnymisq tak2e sesje nie przewidziane w planie pracy Rady, ale zwolane

w zwyktym trybie
4. Sesje nadzwyczajne sq zwolywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

I 28.
1. Sesje przygotowuje Przewodniczqcy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porzqdku obrad,
2l ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materialów, w tym projektów uchwal dotyczqcych

poszczególnych punktów porzqdku obrad.
3. Sesje zwoluje Przewodniczqcy Rady lub z jego upowa2nienia - jeden

z Wiceprzewod niczqcych.
4, O terminie, miejscu i proponowanym porzqdku obrad sesyjnych powiadamia siç Radnych

najpóÍniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocE listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materialamidotyczqcymisesji po5wiqconej uchwaleniu bud2etu
i sprawozdania z wykonania budietu przesyla siç Radnym najpóiniej na 14 dni przed sesjq.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustqpie 4 i 5 Rada mo2e podjqé uchwatç
o odroczeniu sesji i wyznaczyé nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo2e byé

zgloszony przez Radnego tylko na poczqtku obrad, przed glosowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianç porzqdku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu í przedmiocie obrad Rady powinno byé podane do
publicznej wiadomoéci w terminach jak w punkcie 4 i 5.
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5 2e.
t. Przed kaZdq sesjq Przewodniczqcy Rady, po zasiçgniçciu opinii Burmistrza, ustala listç osób

zapraszanych na sesjç.

2. W sesjach Rady uczestniczq Burmistrz, Zastçpcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy,
Naczelnicy wydzialów Urzçdu.

I 30.
Burmistrz obowiqzany jest udzielié Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu iodbyciu sesji.

I 31.
Publiczno3ó obserwujqca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

I 32.

Wylqczenie jawnoéci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach

powszechnie obowiqzujEcego prawa.

I 33.
L. Sesja odbywa siç na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Radnego, Rada mo2e postanowió o przerwaniu sesji ikontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. Fakt przerwania obrad odnotowuje siç w protokole.

S 34.
Rada mo2e rozpoczqé, obrady tylko w obecno5ci co najmniej polowy swego ustawowego skladu.

5 3s.
Przewodniczqcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywanía
posiedzenia Rady spadnie poni2ej polowy skladu: jednakie Rada nie mo2e wówczas podejmowaó

uchwal.

I 36.
1. Sesjq otwiera, prowadzi izamyka Przewodniczqcy Rady.

2. W razie nieobecno5ciPrzewodniczqcego lub niemoino5ci prowadzenia przez

PrzewodniczEcego sesji, czynno6ci okre5lone w pkt. 1 wykonuje jeden

z Wiceprzewodniczqcych, na zasadach okreSlonych w ustawie o samorzqdzie gminnym
iStatucie.

3. Rada na wniosek PrzewodniczAcego Rady mo2e powolaé spo6ród Radnych Sekretarza obrad

i powierzyé mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgloszonych wniosków, obliczanie
wyników glosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoéci

o podobnych chara kterze.

s 37.
t. Otwarcie sesji nastqpuje po wypowiedzeniu przez PrzewodniczEcego Rady formuly:

,,Otwieram (nr sesji) sesjç Rady Miejskiej w Kozienicach".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczqcy Rady stwierdza na podstawie listy obecno6ci
prawomocnoéé obrad; w przypadku braku quorum stosuje siç odpowiednio
przepis 5 33 ust. 2.
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I 38.
Po otwarciu sesji Przewodniczqcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawíe zmiany
porzqdku obrad.

I 3e.
Porzqdek obrad obejmuje w szczególnoSci:

1) przyjçcie protokolu z obrad poprzedniej sesji,

2l interpelacje i zapytania Radnych,

3) rozpatrzenie projektów uchwal lub zajçcie stanowiska,
4l odpowiedzi na interpelacje izapytania Radnych,

5) wolne wnioski i informacje.

s 40.
lnformacje o jakich mowa w 5 39 pkt. 5 udzielajq:

1) Przewodniczqcy Rady lub jeden z Wiceprzewodniczqcych ze spraw Rady,

2l Przewodniczqcy Komisjí lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje, ze spraw Komisji,
3) Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba,
4) lnne osoby upowainione przez Przewodniczqcego do udzielania informacji.

5 41.
t. lnterpelacje dotyczq spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
2. lnterpelacje skladajq Radni.

3. lnterpelacja powinna zawieraó krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bçdqcego jej
przedmiotem oraz wynikajqce zeri pytania.

4. lnterpelacje sklada siq w formie pisemnej lub ustnej Przewodniczqcemu Rady.

5. Odpowiedi na interpelacje udzielana jest ustnie na sesji lub pisemnie w terminie 14 dni, do
protokolu z sesji i Radnemu skladajqcemu interpelacje.

6. Odpowiedzi udzielajq wlaéciwe rzeczowo podmioty.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajqcq, Radny interpelujqcy mo2e zwróció siç do

PrzewodniczEcego Rady o uzupelnienie odpowiedzi. Przy pisemnej odpowiedzi termin
okre5lony w pkt. 5 stosuje siç odpowiednio.

8. Przy niezadowalajqcym uzupelnieniu o dalszym postqpowaniu decyduje Rada.

5 42.
t. Zapytania sklada siq w sprawach aktualnych problemów Gminy, takie w celu uzyskania

informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Przy zapytaniach przepisy paragrafu 41 pkt 3, 8 stosuje siç odpowiednio

I 43.
1. Przewodniczqcy Rady prowadzi obrady wedlug ustalonego porzqdku, otwierajqc i zamykajqc

dyskusjç nad ka2dym z punktów.
2. Przewodniczqcy Rady udziela glosu wedlug kolejno6ci zgloszeri; w uzasadnionych

przypadkach moie tak2e udzielió glosu poza kolejno5cíq.
3. Przewodniczqcy Rady mo2e zabieraé glos w kaidym momencie obrad.
4. Przewodniczqcy Rady mo2e udzielió gtosu osobie nie bçdqcej Radnym.
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I 44.
1. Przewodniczqcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwlaszcza nad zwiçzlo6ciq

wystEpieñ.
2. Przewodniczqcy Rady mo2e czynié Radnym uwagi dotyczqce tematu, formy i czasu trwania

ich wystqpieñ.
3. ie2eli temat lub sposób wystqpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zaklócaj4

porzqdek obrad bqdÍ uchybiajq powadze sesji, Przewodniczqcy Rady przywoluje Radnego ,,do
porzqdku", a gdy przywolanie nie odnioslo skutku mo2e odebraó mu glos, nakazujqc
odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siç odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjq
ido publicznoéci.

5. Po uprzednim ostrze2eniu Przewodniczqcy Rady mo2e nakazaé opuszczenie sali tym osobom
spo5ród publiczno6ci izaproszonych go6ci, które swoim zachowaniem lub wystqpieniami
zaklócajq porzqdek obrad bqdÍ naruszajq powagç sesji.

5 4s.
Na wniosek Radnego, Przewodniczqcy Rady przyjmuje do protokolu sesjiwystqpienie Radnego
zgloszone na pi6mie, lecz nie wygtoszone w toku obrad, informujqc o tym Radç.

I 46.
L. Przewodniczqcy Rady udziela glosu poza kolejno5ciq w sprawie wniosków natury formalnej,

w szczególnoéci dotyczqcych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porzqdku obrad,
- ograniczenia czasu wystqpienia dyskutantów,
- zamkniçcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjçcia uchwaly,
- zarzqdzenia przerwy,
- odeslania projektu uchwaly do komisji,
- przeliczenia glosów,
-przestrzegania porzqdku obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczqcy Rady poddaje pod dyskusjq po dopuszczeniu jednego glosu

,,2a" ijednego glosu ,,przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawç pod glosowanie.

I47.
t. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoéci zainteresowanego. Rada mo2e jednak

postanowié inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoéci

zainteresowa nego na sesji,

I ¿4.

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczqcy Rady zamyka dyskusjç. W razie potrzeby
zarzqdza przerwç w celu umo2liwienia wlaéciwej Komisji lub Burmístrzowi ustosunkowania
siç do zgloszonych w czasie debaty wniosków, a je5li zaistnieje taka konieczno6é -
przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamkniçcíu dyskusji Przewodniczqcy Rãdy rozpoczyna procedurç glosowania.
3. Po rozpoczçciu procedury glosowania, do momentu zarzqdzenia glosowania, Przewodniczqcy

Rady moie udzielió Radnym glosu tylko w celu zgloszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzqdku glosowania.
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s 49.
L Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodniczqcy Rady korarczy sesjç, wypowiadajqc formulç

,,Zamykam (nr sesji) sesjç Rady Miejskiej w Kozienicach".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakofrczenia uwa2a siq za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takie sesji, która objqla wiqcej ni2 jedno posiedzenie.

I s0.
1. Rada jest zwiqzana uchwalq od chwilijej podjçcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjçtej uchwaly moie nastqpié tylko w drodze odrçbnej uchwaly
podjçtej nie wczeéniej ni2 na nastçpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siç w odniesieniu do oczywistych omylek.

I sl.
Do wszystkich osób pozostajqcych w miejscu obrad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia majq
zastosowanie ogólne przepisy porzqdkowe wlaéciwe dla miejsca, w którym sesja siç odbywa.

5 s2.
1. Pracownik Wydzialu Organizacyjnego, bqdÍ wyznaczony przez Burmístrza w uzgodnieniu

z Przewodniczqcy Rad¡ sporzqdza z ka2dej sesji protokó|, w przeciqgu dwóch tygodni lecz nie
póÍniej ni2 na dwa dni przed nastqpnq sesjq.

2. Przebieg sesji mo2e byé nagrywany na taémç magnetofonowq, którq przechowuje siç do
czasu przyjqcia protokolu z obrad poprzedniej sesji.

s s3.
L. Protokól z sesji musi wiernie odzwierciedlaé jej przebieg.

2. Protokól z sesji powinien w szczególno6ci zawieraé:
a) numer, datç i miejsce odbywania sesji, godzinç jej rozpoczçcia i zakoñczenia oraz

wskazywaé numery uchwat, imiç i nazwisko Przewodniczqcego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoSci posiedzenia,

c) odnotowanie przyjqcie protokolu z poprzedniej sesji,

d) ustalony porzqdek obrad,
e) przebieg obrad, a w szczególnoicitre$ó wystqpieñ albo ich streszczenie, teksty

zgloszonych, jak równie2 uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zgloszenia pisemnych wystqpieñ,

f) przebieg glosowania z wyszczególnieniem liczby glosów; ,,2à",,,przeciw"
i ,,wstrzymujEcych siq" oraz glosów niewaånych,

g) wskazanie wniesienia przez Radnego zdanía odrçbnego do tre5ci uchwaly,
h) podpis PrzewodniczEcego obrad i osoby sporzqdzajqcej protokó|.

I s4.
1. W trakcie obrad lub nie póÍniej ni2 na najbliiszej sesji Radni mogq zglaszaê, poprawki lub

uzupelnienia do protokotu, przy czym o ich uwzglçdnieniu rozstrzyga Przewodniczqcy Rady

po wysluchaniu protokolanta i przesluchaniu taémy magnetofonowej z nagraniem przebiegu

sesji, jeieli byla nagrywana.
2. Jeieli wniosek wskazany z ust. 1 nie zostanie uwzglçdniony, wnioskodawca moie wnie6ó

sprzeciw do Rady.

3. Rada mo2e podjqé uchwalç o przyjçciu protokolu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu
sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
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5 ss.
1. Do protokotu dolqcza siç listq obecno6ci Radnych oraz odrqbnq listq zaproszonych goéci,

teksty przyjetych przez Radç uchwal usprawiedliwienia osób nieobecnych, o6wiadczenia
i inne dokumenty zloione na rçce Przewodniczqcego Rady.

2. Wyciqgi z protokolu sesji oraz kopie uchwal Rady pracownik przekazuje jednostkom
organizacyjnym, które sq zobowiqzane do okreSlonych dziala¡i z dokumentów tych
wynikajqcych.

5 s6.
Obslugç biurowq sesji zabezpiecza Burmistrz Gminy.

3. Uchwaly

I s7.
7. Uchwaty, o jakich mowa w 5 26 ust, 1, a tak2e deklaracje, o6wiadczenia i apele, o jakich

mowa w 5 26 ust. 2 sq sporzqdzone w formie odrçbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

5 s8.
1. lnicjatywq uchwalodawczq posiadajq:

t. 1. Ka2dy z Radnych.

t. 2. Burmistrz.

7. 3. Grupa mieszkañców Gminy Kozienice posiadajqca w dniu ztoienia wniosku czynne

prawo wyborcze w liczbie co najmniej 300 osób. Do projektu uchwaly zlo2onego przez

grupç mieszkañców nale2y dolqczyó w oryginale listç osób popierajqcych inicjatywç

z wyszczególnieniem ich imion, nazwisk, adresów i numerów PESEL, podpisanych

wlasnorqcznie ze wskazaniem pelnomocnika do kontaktów w imieniu inicjatorów. Do

projektu uchwaly naleiy dolqczyé uzasadnienie podjçcia uchwaly.

7. 3. 1. Wnioskiskladane w punkcie przyjçcia korespondencji Urzqdu Miejskiego.

7. 3. 2, Na najbli2szej sesji Rady, po wplyniçciu wniosku - przewodniczqcy Rady Miejskiej

sklada informacje o zlo2onych wnioskach.

L. 3. 3. Przewodniczqcy informuje inicjatorów wniosku o stanowisku rady.

2. Projekt uchwaly powinien okreélaé w szczególnoSci:
1)tytul uchwaty.
2l podstawç prawnE,

3) postanowienia merytoryczne,
4l w miarq potrzeby okre6lenie iródla sfinansowania realizacji uchwaty,
5) okre$lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly izlo2enia sprawozdania

z realizacji,
6) ustalenie terminu obowiqzywania lub wejécia w 2ycie uchwaly.

5 se.
Uchwaty Rady powinny byó zredagowane w sposób zwiçzly, syntetyczny przy u2yciu wyra2eñ w ich
powszechnym znaczeniu.

I 60.

llekroé przepisy prawa ustanawiajq wymóg dzialania Rady po zaopiniowaniu jej uchwaty,
w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzqdowej lub innymi organami, do
zaopiniowania lub uzgodnienia przedkladany jest projekt uchwaly przyjçty przez Burmistrza.
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5 61.

1. Uchwaly Rady podpisuje Przewodniczqcy Rady, o ile ustawy nie stanowiq inaczej.

2. Przepis ust. l stosuje siç odpowiednio do Wiceprzewodniczqcego prowadzqcego obrady

s 62.

L. Uchwaty numeruje siç uwzglçdniajqc numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer
uchwaly (cyframiarabskimi) i rok podjçcia uchwaty.

2. Ciqglo6ó numeracji zachowuje siç w kadencji Rady.

s 63.

Upowa2niony pracownik Urzçdu ewidencjuje oryginaly uchwal w rejestrze uchwal i przechowuje

wraz z protokolami sesji Rady.

4.Procedura glosowania

5 64.
W glosowaniu biorq udzial wylqcznie Radni.

5 6s'
L. Glosowanie jawne odbywa siq przez podniesienie rçki.
2. Glosowanie jawne zarzqdza i przeprowadza Przewodniczqcy obrad, przelicza oddane

glosy ,,2a", ,,przeciw" i ,,wstrzymujqce siç", sumuje je i porównujqc z listq Radnych

obecnych na sesji, wzglçdnie ze skladem, lub ustawowym skladem Rady, nakazuje

odnotowanie wyników glosowania w protokole sesj¡.

3. Do przeliczania glosów Przewodniczqcy obrad mo2e wyznaczyó Radnych.

4. Wyniki glosowania jawnego oglasza Przewodniczqcy obrad.

s 66.

1. W glosowaniu tajnym Radni glosujq za pomocA ponumerowanych kart ostemplowanych
pieczçciq Rady, przy czym ka2dorazowo Rada ustala sposób glosowania, a samo glosowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wylonionym spo6ród siebie

PrzewodniczEcym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystqpieníem do glosowania objaSnia sposób glosowania

i przeprowadza je.

3. Kart do glosowania nie mo2e byé wiçcej ni2 Radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu glosów Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó|, podajqc

wynik glosowanía.

5. Karty z oddanymi glosami i protokól glosowania stanowiq zalqcznik do protokolu sesji.

I sz.
L. Przewodniczqcy obrad przed poddaniem wniosku pod glosowanie precyzuje i oglasza Radzie

proponowanq treéó wniosku w taki sposób, aby jego redakcja byla przejrzysta, a wniosek nie

budzil wqtpliwoéci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno5ci Przewodniczqcy obrad poddaje pod glosowanie wniosek najdalej

idqcy, jeéli mo2e to wykluczyé potrzebq glosowania nad pozostalymi wnioskami. Ewentualny

spór co do tego, który z wniosków jest najdalej ídqcy rozstrzyga Przewodniczqcy obrad.

3. W przypadku gtosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczqcy obrad przed

zamkniçciem listy kandydatów zapytuje kaidego z nich czy zgadza siç kandydowaé i po

otrzymaniu odpowiedzitwierdzqcej poddaje pod glosowanie zamkniçcie listy kandydatów,
a nastçpnie zarzqdza wybory.
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4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zloiyl uprzednio zgodq na
pi6mie.

I 68.
1. Jeieli oprócz wniosku (wniosków) o podjqcie uchwaty w danej sprawie zostanie zgloszony

wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno6ci Rada glosuje nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków)o podjçcie uchwaly.

2. Glosowanie nad poprawkamído poszczególnych paragrafów lub ustçpów projektu uchwaty
nastçpuje wedlug ich kolejnoéci, z tym ie w pierwszej kolejno6ci Przewodniczqcy obrad
poddaje pod glosowaníe te poprawki, których przyjçcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych
poprawkach.

3. W przypadku przyjçcía poprawkiwykluczajqcej inne poprawkido projektu uchwaly,
poprawek tych nie poddaje siç pod glosowanie.

4. W przypadku zgloszenia do tego samego fragmentu projektu uchwaly kilku poprawek stosuje
siq zasadç okreélonq w S 67 ust. 2.

5. Przewodniczqcy obrad mo2e zarzqdzió glosowanie lqcznie nad grupq poprawek do projektu
uchwaly.

6. Przewodniczqcy obrad zarzqdza glosowanie w ostatniej kolejno6ci za przyjqciem uchwaly
w calo6ci ze zmianami wynikajqcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwaty.

7. Przewodniczqcy obrad mo2e odroczyé glosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny
do stwierdzenia, czy w skutek przyjçtych poprawek nie zachodzi sprzeczno5é pomiçdzy
poszczególnymi postanowieniami uchwaty.

5 6e.
t. Glosowanie zwyklq wiqkszo6ciq glosów oznacza,2e przechodziwniosek lub kandydatura,

która uzyskala wiqkszq liczbç glosów ,,2a" ni|,,przeciw" . Glosów wstrzymujqcych siç
i niewa2nych nie dolicza siç do 2adnej z grup glosujqcych ,,2a" czy ,,przeciw".

2. Je2eli celem glosowania jest wybór jednej z kilku osób lub mo2liwo6ci, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbç glosów wiqkszq od liczby glosów oddanych
na pozostale.

I 70.
1, Glosowanie bezwzglçdnq wiçkszoéciq glosów oraz glosowanie wiçkszoSciq2/3 gtosów

oznacza,2e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskaly co najmniej jeden glos
wiçcej od sumy pozostalych wa2nie oddanych glosów, to znaczy przeciwnych
iwstrzymujqcych siç.

2. Glosowanie bezwzglçdnq wiçkszo$ciq ustawowego skladu Rady oznacza, ie przechodzi

wniosek lub kandydatura, która uzyskala liczbç calkowitq wa2nych glosów oddanych za

wnioskiem lub kandydatem, przewy2szajqca potowç ustawowego skladu Rady, a zarazem tej
polowie najbli2szq.

3. Bezwzglçdna wiçkszo5ó glosów przy parzystej liczbie glosujqcych zachodzi wówczas, gdy za

wnioskiem lub kandydaturq zostalo oddanych 50% + 1 wainie oddanych glosów.

4. Bezwzglçdna wiçkszoSé glosów przy nieparzystej liczbie glosujqcych zachodzi wówczas, gdy

za wnioskiem lub kandydaturq zostala oddana liczba glosów o 1 wiqksza od liczby
pozostatych wa2nie oddanych glosów.
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5.Komisje Rady

I 71.
1. Przedmiot dzialania poszczególnych Komisji stalych i zakres zadañ Komisji doraÍnych okre6la

Rada w odrçbnych uchwalach.
l. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

ll. Do zadari Komisji statych okre5lonych w paragrafie 16 ust. 1 pkt. 2 - 6, naleiy:
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radç oraz spraw
przedkladanych przez czlonków Komisji,
-wystçpowanie do Rady za po5rednictwem Burmistrza z inicjatywq uchwalodawczq,
-opiniowanie projektów uchwal Rady z zakresu spraw dla których, Komisja zostala

powolana oraz pisemne opiniowanie tematów przedstawionych przez Burmístrza,
-samodzielne wystçpowanie Komisji na sesjach oraz skladanie wniosków do
Burmistrza,
-kontrola realizacji uchwal Rady w sprawach naleåqcych do kompetencji Komisji.

972.
1. Komisje stale dzialajq zgodnie z rocznym planem pracy przedloionym Radzie.

2. Rada mo2e nakazaé Komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian

3. Komisje pracujq na posiedzeniach zwolywanych minimum jeden raz na kwartal

s 73.

L. Komisje Rady mogq odbywaé wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogq podejmowaé wspólpracq z odpowiednimi Komisjamiinnych gmin,
zwlaszcza sqsiadujqcych, a nadto z innymi podmiotami, je6lijest to uzasadnione przedmiotem

ich dzialalno6ci.
3. Komisje uchwalajq opinie oraz wnioski i przekazujq je Radzie.

4. Na podstawie upowa2nienia Rady, Przewodniczqcy lub Wiceprzewodniczqcy Rady,

koordynujqcy pracç Komisji Rady mogq zwolaó posiedzenie Komisji i nakazaé zloienie Radzie

sprawozdania.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmíocie posiedzeri Komisji podaje siq do publicznej

wiadomo5ci na 3 dni przed terminem obrad w sposób zwyczajowo przyjçty.

574.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy Komisji lub Zastçpca Przewodniczqcego Komisji, wybrany
przez czlonków danej Komisji.

I 7s.
1. Komisje pracujq na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwoluje Przewodniczqcy Rady w terminie 30 dni od sesji, na

której ustalono sklady osobowe i prowadzije do chwilÍwyboru PrzewodniczEcego.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez Przewodniczqcego, zgodnie

z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarç potrzeb.
4. Przewodniczqcy Komisji zwotuje jej posiedzenia, które nie sq objçte zatwierdzonym planem

Komisji, w formie pisemnej.

5. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 4, mogq byé zwotywane z wlasnej inicjatywy
PrzewodniczAcego Komisji, a takie na pisemny umotywowany wniosek:
1) PrzewodniczAcego Rady lub te¿ p¡semny wniosek:

- nie mniej ni2 5 radnych,
-nie mnie ni|t/3 czlonków Komisji.

6. Przewodniczqcy Komisji mo2e zaprosié na jej posiedzenia:

1) Radnych nie bçdqcych czlonkami Komisji.
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2l osoby zaanga2owane na wniosek Komisji w charakterze biegtych lub ekspertów oraz inne
osoby.

7. Do Komisji stalych ma zastosowanie par. 53 oraz odpowiednio przepisy dotyczqce Komisji
Rewizyjnej.

s 76.
7. Przewodniczqcy Komisji statych co najmniej raz do roku przedstawiajq na sesji Rady

sprawozdania z dzialalnoéci Komisji.
2. Przepis ust. l stosuje siç odpowiednio do doraÍnych Komisji, zespolów powolanych przez

Radç.

977.
Opinie i wnioski Komisji przyjmowane sE w glosowaniu jawnym zwyklq wiçkszoéciq glosów,
w obecno$ci co najmniej polowy skladu Komisji.

6.Radni

s 78.
Radni potwierdzajq swojq obecnoSó na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liécie obecnoéci.

5 79.
Radni mogq, stosownie do potrzeb przyjmowaé Obywateliw siedzibie Biura Rady w sprawach
dotyczqcych Gminy i jej mieszka¡iców.

I 80.
t. W przypadku notorycznego uchylania siç przez Radnego od wykonywania jego obowiqzków,

Przewodniczqcy Rady mo2e wnioskowaé o udzielenie Radnemu upomnienia,
2. Uchwalç w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo2liwieniu

Radnemu zlo2enia wyja3nieri, chyba 2e nie okaie siq to mo2liwe.

I 81.
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajqcego Radnego o rozwiqzanie z nim stosunku

pracy, Rada mo2e powolaé Komisjç doraánq do szczególowego zbadania wszystkich
okolicznoSci sprawy.

2. Komisja przedklada swoje ustalenia i propozycje na pi3mie Przewodniczqcemu Rady.

3. Przed podjçciem uchwaty w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umoiliwió
Radnemu zlo2enie wyjaénieñ.

I 82.
1. Biuro Rady wystawia Radnym dokument podpisany przez Przewodniczqcego Rady, w którym

stwierdza siç pelnienie funkcji Radnego.

2. Radni mogq zwracaé siq bezpo6rednio do Rady we wszystkich sprawach zwiqzanych
z pelnieniem przez nich funkcji Radnego.

7.Wspólne sesje z radami innych jednostek samorzqdu terytorialnego.

I 83.

L. Rada mo2e odbywaó wspólne sesje z radami innych jednostek samorzqdu terytorialnego,
w szczególnoéci dla rozpatrzenia i rozstrzygniçcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizujq Przewodniczqcy Rad zainteresowanych jednostek samorzqdu

terytorialnego.
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3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisujq wspólnie przewodniczqcy lub upowainieni
Wiceprzewod niczqcy za interesowa nych jed nostek samorzqdu terytoria lnego.

5 84.
1. Koszty wspólnej sesji ponoszq równomiernie zainteresowane jednostki samorzqdu

terytorialnego, chyba ie Radni uczestniczqcy we wspólnej sesji postanowiA inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad moie byé uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonych
przed przystqpieniem do obrad.

Rozdzial Vl. Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

5 8s.
7. Komisja Rewizyjna sktada siq z Przewodniczqcego, Zastqpcy PrzewodniczEcego oraz

pozostalych czlonków w liczbie minimum 1 Radny. Art. 18a ust. 2 ust. o samorzqdzie
gminnym stosuje siq odpowiednio.

2. PrzewodniczEcego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja ze swego grona.

3. Zastçpcq PrzewodniczQcego Komisji Rewizyjnejwybiera Komisja Rewizyjna na wniosek
Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.

I 86.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracç Komisji Rewizyjnej i prowadzijej obrady.

W przypadku nieobecno6ci Przewodniczqcego lub niemo2no6ci dzialania, jego zadania wykonuje jego

Zastçpca.

I 87.
1. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej podlegajq wylqczeniu od udzialu w jej dzialaniach w sprawach,

w których mo2e powstaó podejrzenie o ich stronniczoéó lub interesowno5é.

2. W sprawie wylqczenia Zastçpcy PrzewodniczEcego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych

czlonków decyd uje pise m n ie Przewod niczqcy Kom isji Rewizyjnej.

3. O wylqczeniu Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnejdecyduje Rada. Decyzja Rady jest

ostateczna.
4. W przypadku wylqczenia Przewodniczqcego jego obowiqzki przejmuje Zastqpca.

5. Wylqczony czlonek Komisji Rewizyjnej moie odwolaó siç na pi$mie od decyzji o wylqczeniu

do Przewodniczqcego Rady w terminie trzech dni od daty powziçcia wiadomo6ci o treécitej
decyzji.

6. Decyzja PrzewodniczEcego w sprawie o której mowa w pkt. 4 jest ostateczna.

2,Zasady kontroli

5 88.

L. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalno5é Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych

ijednostek pomocniczych Gminy pod wzglqdem:
-legalnoÉci,
-gospodarnoéci,
-rzetelnoÉci,
-celowoici, oraz zgodnoÉci dokumentacji ze stanem faktycznym.
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2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno5ci gospodarkç finansowq kontrolowanych podmiotów,
w tym wykonanie bud2etu Gminy.

$ 8s.
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanych w uchwalach Rady.

0 e0.
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastçpujqce rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmujqce calo6é dzialalno6ci kontrolowanego podmiotu lub obszerny
zespól dzialañ tego podmiotu,

2l problemowe - obejmujqce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzialalnoSci
kontrolowanego podmiotu, stanowiqce niewielki fragment w jego dzialalno5ci,

3) sprawdzajqce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostaty
uwzglçdnione w toku postqpowania danego podmiotu.

$ 91.
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie

pracy, zatwierdzonym przez Radç.

2. Rada moie podjqó decyzjq w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objqtej
planem, o jakim mowa w ust. 1.

I 92.
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaé dluiej ni2 5 dni roboczych, a kontrola problemowa
i sprawdzajqca - dlu2ej nii 2 dni robocze.

5 e3.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajq zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególnoécidotyczy projektów dokumentów majqcych stanowié podstawç okre6lonych
dzialañ.

2. Rada mo2e nakazaó Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takåe przerwanie kontroli lub
odstqpienie od poszczególnych czynnoSci kontrolnych.

3. Rada mo2e nakazaé rozszerzenie lub zawç2enie zakresy i przedmiotu kontroli.
4. Uchwaly Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane sE niezwlocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiqzana do przeprowadzenia kontroli w kaådym przypadku

podjçcia takiej decyzji przez Radq. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzajqcych.

I 94.
L. Postçpowanie kontrolne przeprowadza siq w sposób umoiliwiajqcy bezstronne i rzetelne

ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalno5ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego

udokumentowanie iocenç kontrolowanej dzialalno$ciwedlug kryteriów ustalonych w 5 88
pkt. 1.

2. Stan faktyczny ustala siç na podstawie dowodów zebranych w toku postçpowania
kontrolnego.

3. Jako dowód mo2e byé wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody
mogq byé wykorzystane w szczególnoSci: dokumenty, wyniki oglçdzin, zeznania Swiadków,
opinie biegtych oraz pisemne wyja6nienia i o5wiadczenia kontrolowanych.
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3.Tryb kontroli

s ss.
L. Kontroli kompleksowych dokonujq w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoty kontrolne skladajqce

siç co najmniej z dwóch czlonków Komisji.
2. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi6mie kierownika zespolu kontrolnego,

który do ko n uje podzialu czynnoéci pom iqdzy kontrolujqcych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzajqce mogq byé przeprowadzane przez jednego czlonka

Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane sE na podstawie pisemnego upowainienia wydanego przez

PrzewodniczEcego Komisji Rewizyjnej, okreélajqcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby (osobq) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolujqcy obowiqzani sq przed przystqp¡eniem do czynno6ci kontrolnych okazaó

kierownikow¡ kontrolowanego podmiotu upowainienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.

I e6.
t. W razie powziçcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popelnienia przestqpstwa,

kontrolujqcy niezwlocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki

i Burmistrza, wskazujqc dowody uzasadniajqce zawiadomienie.
2. Jeieli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujqcy zawiadamia o tym

Przewod niczqcego Rady.

I e7.
7. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiqzany jest zapewnié warunki i 6rodki dla

prawidlowego przeprowadzenia kontroli,
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiqzany jest w szczególno3ci przedkladaé na

2qdanie kontrolujqcych dokumenty i materialy niezbqdne do przeprowadzenia kontrolioraz
umo2liwió kontrolujqcym wstçp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnoici, o których mowa
w ust. 1 i 2, obowiqzany jest do niezwlocznego zlo2enia na rece osoby kontrolujqcej
pisemnego wyjaénienia.

4. Na 2qdanie kontrolujqcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiqzany jest udzielié
ustnych i písemnych wyja6nieñ, tak2e w przypadkach innych, ni2 okreólone w ust. 3.

I e8.
Czynno5ci kontrolne wykonywane se w miarq moiliwo$ci w dniach oraz godzinach pracy

kontrolowanego podmiotu.

4.Protokoly kontroli

I es.
1. Kontrolujqcy sporzqdzajq z przeprowadzonej kontroli - w terminie dwóch dni od daty jej

za korícze n ía -protokól pokontrol ny, obejm ujqcy:
1) nazwq iadres kontrolowanego podmiotu,
2l imiç i nazwisko kontrolujqcego (kontrolujqcych),
3) daty rozpoczqcie i zakoÉczenia czynno5ci kontrolnych,
4l okre6lenie przedmiotowego zakresu kontroli iokresu objçtego kontrolq,
5) imiç inazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynno6ci kontrolnych, a w szczególnoéci wnioski kontroli wskazujqce na

stwierdzenie nieprawidlowo5ci w dziatalno$ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie

dowodów potwierdzajqcych ustalenia zawarte w protokole,
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7l datç imiejsce podpisania protokolu,
8) podpisy kontrolujqcego (kontrolujqcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub

notatke o odmowie podpisania protokolu z podaniem przyczyn odmowy,
2. Protokól pokontrolny moåe takie zawieraé wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniçcia

nieprawidlowo6ci stwierdzonych w wyniku kontroli.

s 100.
L. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanego podmiotu,

jest on obowiqzany do zlo2enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja6nienia
jej przyczyn.

2. Wyja$nienia, o których mowa w ust. 1 sklada siç na rçce PrzewodniczEcego Komisji
Rewizyjnej.

5 101.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo2e zlo2yé, na rece PrzewodniczEcego Rady uwagi
dotyczqce kontroli ijej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sklada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do podpisania.

I 102.

Protokól pokontrolny sporzqdza siq w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty
podpisania protokolu - otrzymujq: Przewodniczqcy Rady, Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5.Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5 103.

1. Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
31 stycznia ka2dego roku.

2. Plan przedlo2ony Radzie musi zawieraé co najmniej:
1) Terminy w miesiqcach i wykaz jednostek, które zostanq poddane kontroli.

3. Rada mo2e zatwierdzié jedynie czqéé planu pracy Komisjí Rewizyjnej.

E 104.
1. Komisja Rewizyjna sklada Radzie - w terminie do 30 marca kaidego roku - roczne

sprawozdanie ze swojej dziafalno6ciw roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraé:

1) liczbq, przedmiot, miejsca, rodzaj iczas przeprowadzonych kontroli,
wykaz najwainiejszych nieprawidlowo6ci wykrytych w toku kontroli,2

wykaz uchwat podjçtych przez Komisjç Rewizyjnq,
4 ocenç wykonania bud2etu Gminy za rok ubiegty oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3. Poza przypadkiem okreélonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sklada sprawozdanie ze swej
dzialalno6ci po podjqciu stosownej uchwaly Rady, okre5lajqcej przedmiot itermin zlo2enia

sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

I 10s.
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez jej PrzewodniczEcego,

zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarç potrzeb.
2. Przewodniczqcy Komísji Rewizyjnej zwoluje jej posiedzenia, które nie sq objqte

zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3
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3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogq byé zwotywane z wlasnej inicjatywy
Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej, a tak2e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczqcego Rady lub tei pisemny wniosek:

- nie mniej ni2 5 Radnych,
- nie mniej ni| L/3 cztonków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej mo2e zaprosió na jej posiedzenia:
1) Radnych nie bqdqcych czlonkami Komisji Rewizyjnej,
2l osoby zaanga2owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegtych lub

ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogq braé udzial tylko jej czlonkowie oraz zaproszone

osoby.
6. Z posíedzenia Komisji Rewizyjnej naleiy sporzqdzaé protokó|, który winien byé podpisany

przez wszystkich czlonków Komisji uczestniczqcych w posiedzeniu.

5 106.
Uchwaty Komisji Rewizyjnej zapadajE zwyklq wiçkszo3ciq glosów w obecno6cico najmniej polowy
skladu Komisji w glosowaniu jawnym.

5 107.
Obslugq biurowq Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

I 108.

1. Komisja Rewizyjna mo2e korzystaó z porad, opinií i ekspertyz osób posiadajqcych wiedzç
fachowq w zakresie zwiqzanym z przedmiotem jej dzialania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyiej wskazanych érodków wymaga zawarcia odrqbnej
umowy i dokonania wyplaty wynagrodzenia ze 6rodków komunalnych, Przewodniczqcy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawQ Burmistrzowi, celem zawarcia stosownej umowy
w imieniu Gminy.

I 109.

1.. Komisja Rewizyjna mo2e na zlecenie Rady lub po powziçciu stosowanych uchwal przez

wszystkie zainteresowane Komisje, wspóldzialaé w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
Komisjami Rady, w zakresie ich wlaSciwoéci rzeczowej.

2. Wspóldzialanie moie polegaé w szczególno5ci na wymianie uwag, informacji idoéwiadczeñ
dotyczqcych dziatalno6ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej mo2e zwracaó siç do Przewodniczqcych innych Komisji
Rady o oddelegowanie w sktad zespolu kontrolnego Radnych majqcych kwalifikacje
w zakresie tematyki objçtej kontrolq.

4, Do czlonków innych Komisji uczestniczAcych w kontroli, prowadzone j przez Komisjq
Rewizyjnq stosuje siç odpowiednio przepisy niniejszego rozdzialu.

5. Przewodniczqcy Rady zapewnia koordynacjq wspóldzialania poszczególnych Komisji w celu
wlaSciwego ich ukierunkowania, zapewníenia skutecznoicidziatania oraz uníkanía zbqdnych
kontroli.

g 110.

Komisja Rewizyjna mo2e wystqpowaó do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie

kontroli przez Regionalnq lzbq Obrachunkowq, Najwy2szq lzbq Kontrol¡ lub inne organy kontrolí.
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Rozdzial Vll. Zasady dzialania Klubów Radnych

s 111.

L. Radni mogq tworzyé Kluby Radnych, wedlug kryteriów przez siebie przyjçtych.
2. W ramach klubów mogq funkcjonowaé kola Radnych.

I 112.
L. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udzialu co najmniej 2 Radnych.

2. Powstanie Klubu musizostaé niezwlocznie zgloszone Przewodniczqcemu Rady.

3. W zgloszeniu podaje siq:

1) nazwq Klubu.
2l listç czlonków
3) imiç inazwisko Przewodniczqcego Klubu.

4. W razie zmiany skladu Klubu lub jego rozwiqzania Przewodniczqcy Klubu obowiqzany do

niezwlocznego poinformowania o tym Przewodniczqcego Rady.

I 113.

L. Kluby dzialajq wylqcznie w ramach Rady.

2. Przewodniczqcy Rady prowadzi rejestr Klubów

5 114.

L. Kluby dziatajq w okresie kadencji Rady. Uplyw kadencji Rady jest równoznaczny

z rozwiqzaniem Klubów.
2. Kluby mogq ulegaó wczeSniejszemu rozwiqzaniu na mocy uchwal ich czlonków,

podejmowanych bezwzglçdnq wiçkszoÉciq w obecnoéci co najmniej polowy czlonków Klubu.

3. Kluby podlegajq rozwiqzaniu gdy liczba ich czlonków spadnie poni2ej 2.

I 11s.

Prace Klubów organizujq Przewodniczqcy Klubów, wybierani przez czlonków Klubu.

s 116.
1. Kluby mogq uchwalaó wlasne regulaminy.
2. Regulaminy Klubów nie mogq byé sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczqcy Klubów sq obowiqzanido niezwlocznego przekladania regulaminów Klubów

Przewodniczqcem u Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takie zmian regulaminów.

g 117.
L. Klubom przyslugujq uprawnienia wnioskodawcze iopiniodawcze w zakresie organizacji

i trybu dzialania Rady.

2. Kluby mogq przedstawiaó swoje stanowisko na sesji Rady wylqcznie przez swych

przedstawicieli.

I 118.

Na wniosek Przewodniczacego Klubu Burmistrz obowiqzany jest zapewnié Klubowiorganizacyjne
warunki w zakresie niezbçdnym do ich funkcjonowania.
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Rozdzial Vlll. Zasady dostçpu I korzystania przez obywateli z dokumentów
Rady, Komisji i Burmistrza

I 119.

Obywatelom udostçpnia siç nastqpujqce rodzaje dokumentów:
1) protokoly z sesji,

2) protokoly z posiedzeñ Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

3) rejestr uchwal Rady i zarzqdzeñ Burmistrza,
4) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,

5) rejestr interpelacji i wniosków Radnych,

6) inne rodzaje dokumentów zgodnie z ustawa o dostqpie do informacji publicznych.

Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajq udostçpnieniu po ich formalnym przyjqciu - zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz Statutem.

I 120.

1. Dokumenty z zakresu dzialania Rady i Komisji udostçpnia siç w Biurze Rady, a dokumenty
z zakresu dzialania Burmistrza udostqpnia siç w Wydziale Organizacyjnym Urzçdu, w dniach
pracy Urzqdu w godzinach przyjmowania interesantów przez Burmistrza.

2. Dokumenty wymienione w 5 119 ust. 1 sq dostçpne w powszechnie dostqpnych zbiorach

danych.

0 121.
1. Z dokumentów wymienionych 5 119 ust. l obywatele mogq sporzEdzaé notatki, odpisy

i wyciqgi, fotografowaé je lub kopiowaé.
2. Realizacja uprawnieñ okreélonych w ust. 1 mo2e síç odbywaó wylEcznie w Urzçdzie

iw asy3cie pracownika Urzçdu.

g 122.
1. Obywatele mogq 2qdaé uwierzytelnienia sporzqdzonych przez siebie notatek z dokumentów

okreSlonych w 5 119 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.

2. Czynno$ci, o jakich mowa w ust. 1 sq wykonywane odplatnie.
3. Odplatno5ó za czynno5ciokreélone w ust. 1(lqcznie z podatkiem VATT.)wynosi:

1) za uw¡erzytelnienie notatki - 3zl za ka2dq stronç*,
za uwierzytelnienie fotografii - 3zl za kaidq stronç*,2

3

4

5

za sporzqdzen¡e odb¡tki kserograficznej - lzl za stronç*,
za l dyskietke 3,5, 1,44M8 Lzlfszt.,
za 1 ptytç CD -R 2 zlfszt.,

6 za I godz. pracy urzçdnika w przypadku wykonania dodatkowej pracy, polegajqcej na

udostçpnieniu informacj¡ przetworzonej wskazanej we wniosku - 20 zl.

7l wnioskodawca jest zobowiqzany do pokrycia kosztów udostçpnienia lub przeksztalcenia

informacji publicznej, jeieli koszty te wynoszq co najmniej 5 zl,

8) koszty uiszczone sq przelewem, lub przekazem na konto Urzçdu, albo oplacone w kasie

Urzçdu w wysokoéciokreSlonej przez Burmistrza lub osobq przez niego upowa2nionq.
*za stronç uwaia siç arkusz dokumentu w formacie A4, minimalny format dokumentu jest w formacie A4.

I 123.

Uprawnienia okreélone w 5 119 - L22 nie znajdujq zastosowania:

1) w przypadku podjçcia przez Radq, Komisjç lub Burmistrza uchwaty o wylqczeniu jawnoSci.

2l do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,

ni2 art. 73 Kodeksu postçpowania administracyjnego.
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Rozdzíal lX. Pracownicy samorzqdowi

g L24.
Status prawny pracowników samorzqdowych okre$la odrçbna ustawa.

$ 12s.
CzynnoSci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonujq:

L. Wobec Burmistrza Gminy - Rada Miejska w Kozienicach w formie uchwaly w zakresie
wynagrodzenia.

2. Burmistrz - wobec kierowników samorzqdowych jednostek organizacyjnych bçdqcych
samodzielnymi pracodawcami i pracownikami Urzçdu Miejskiego w Kozienicach.

3. Kierowcy jednostek organizacyjnych Gminy wobec pracowników tych jednostek.

Rozdzial X. Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

I 126.

t. Rada rozpatruje skargi dotyczqce zadarí lub dzialalno6ci Burmistrza oraz kierowników
jednostek organizacyjnych, w sprawach nale2qcych do zadañ wlasnych Gminy.

2. Rada rozpatruje i zalatwia skargi i wnioski zgodnie z postanowieniami art.229 pkt. 3 ¡ art.242
5 1 Kodeksu Postçpowania Administracyjnego w stosunku do okre6lonych w tych przepisach

osób.

I L27.

7. Skargi iwnioskiwplywajqce do Rady Miejskiej, bqdÍ Przewodniczqcego Rady, przyjmowane
przez Przewodniczqcego, bqdi Wiceprzewodniczqcych rejestrowane sA w rejestrze skarg

i wniosków. Dotyczy to tak2e skarg i wniosków zglaszanych ustnie do protokolu.
2. Pracownik Urzqdu Miejskiego d. s. obslugi Rady przekazuje niezwlocznie sprawç

Przewodniczqcemu Rady.

s 128.
Skargi iwnioskianonimowe nie sq rozpatrywane.

s 129.

Przewodniczqcy Rady:

7. Przeprowadza kwalifikacjç wplywajqcych do Rady pism wyró2niajqc z nich skargi iwnioski.
2. Ustala wla6ciwo6é organu do zalatwienia sprawy.
3. Przekazuje wla5ciwym organom sprawy, które nie le2q bezpo3rednio w kompetencji Rady.

4. Przekazuje Komisji Rewizyjnej skargç, która podlega rozpatrzeniu przez Radç, celem
rozpatrzen¡a i przygotowania projektu odpowiedzi.

5. Czuwa nad terminowoéciq rozpatrzenia skargi, w tym zawiadamia o ka2dym przypadku

niezatatwienia skargi w trybie okreélonym w art. 36 - 38 Kodeksu Postçpowania
Administracyjnego.

6. lnformuje Radç na najbli2szej sesji o sprawach, które zostaly przekazane innym organom.

I 130.

7. Komisja Rewizyjna zobowiqzana jest do:
1) Wszechstronnego wyjaénienia przekazanej w trybie $ 129 pkt. 4 sprawy.
2l Przygotowania projektu odpowiedzi, która moie zawieraó propozycje co do podjçcia

ewentualnych dzialañ naprawczych.
2. Na 2qdanie Komisji Rewizyjnej Burmistrz, kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiqzani

sq do przedkladania dokumentów, bqdá skladania wyja3nierí co do stanu faktycznego
i prawnego wynikajqcego z treéci skargi nie póÍniej ni|t4 dniod daty otrzymania pisma.
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3. Komisja Rewizyjna moie posilkowaé siç opiniami iekspertyzamispecjalistycznymi, których
wykonanie nastçpuje za zgodq Przewodniczqcego Rady, a koszty pokrywa siç z budietu
Gminy na podstawie umów zawartych przez Burmistrza.

4. Komisja Rewizyjna rozpatruje skargç na podstawie materialu zebranego w sposób okre6lony
w5130ust.2i3.

5. Komisja Rewizyjna przedklada PrzewodniczEcemu Rady propozycje, o których mowa w ust. 1

pkt. 2.

6. Przewodniczqcy Rady po otrzymaniu projektu odpowiedzi Komisji Rewizyjnej wprowadza do
porzqdku obrad najbli2szej sesji Rady sprawç rozpatrzenia skargi.

I 131.
L. Rada rozstrzyga o sposobie zalatwienia skargi, w tym przyjmuje tre6é odpowiedzi, jaka

zostanie udzielona skar2qcemu zgodnie z terminem wynikajqcym z KPA.

2. Zawiadomienie o sposobie zalatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczqcy Rady

5 132.

Za zalatwione odmownie uwa2a siq skargi, które w wyniku rozpatrzenia uznano za bezzasadne.

I 133.

Przy zalatwieniu skarg nale2y kierowaé siç ograniczeniamijawnoÉcí wynikajqcymi z ustaw.

$ 134.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale majq zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Postqpowania Administracyjnego."

Rozdzial Xl. PostanowÍen¡a koñcowe

s 13s.
Je2eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zwyczajowo przyjqtym sposobem oglaszania przepisów

porzqdkowych o jakim mowa w art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DZ. U. Nr 62, poz.7!8l,jest wywieszenie na

tablicy ogloszeri Urzçdu.

5 136.

Statut wchodzi w iycie na zasadach okre6lonych w uchwale Rady.

ZALACZNTKT

Zalqcznik nr 1do statutu Gminy Kozienice

wyKAz MTEJSCOWOSC¡WCXODZACYCH W SKTAD GM|NY KOZTENTCE

t.
2.

3.

4.

5.

6.

Kozienice

Aleksandrówka
BrzeÍnica
Chinów
Cudów

Dqbrówki

miasto

wieS

wieS

wie6

wie$

wieS
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7.

8.

9.

10.

7L,
12.

13.

74.
15,

16.

77.

18.

19.

20.

22.

23.
24.
25.
26.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

47.

Holendry Kozienickie
Holendry KuÍmiñskie
Holendry Piotrkowskie
Janików
Janików Folwark

Janów

Kçpa Bielañska

Kçpa Wólczyriska

Kçpeczki

Kociolki

Kuimy
taszówka
tuczynów
Majdany
Michalówka
Nowa Wie6

Nowiny
Opatkowice
Piotrkowice

Przewôz
Psa ry
Ruda

Ryczywól

Samwodzie

Selwanówka
Stanislawice

Staszów

Smietanki
Swier2e Górne

Wilczkowice Górne

Wola Chodowska

Wójtostwo
Wólka Tyrzyñska

Wólka Tyrzyñska B

Wymyslów

wieS

wres

wtes

wieS

wtes

wtes

wie6
wtes

wres

wtes

wres

wres

wres

wtes
wres

wres

wie6

wtes
wtes

wie6

wtes
wtes

wtes

wtes

wtes
wres

wieS

wie$
wres

wtes

wtes

wtes
wtes

wtes

wres

l][¡;:i]iry(i

'ilt*'r

[]iv

¡¡;di¡,
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Zalqcznlk nr 2 do Statutu Gminy Kozienice

MAPA GMINY KOZIENICE

\
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Zalqcznik Nr 3 do Statutu Gminy Kozienice

HERB GMINY KOZIENICE
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Zalqcznik Nr 4 do Statutu Gminy Kozienice

P|ECZEíGMTNY KOZ!EN|CE

Li l'

[r¡"!lï
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,,Zal4cznik Nr 5a

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
KOZIENICE

1. SOLECTWA

Lp. Nazwa Solectwa Wsie wchodzqcew sklad solectwa
1.

2.
J.
4.

5.

6.

7.

L
9.

10.

11.

t2.
13.

t4.
15.

16.
17.

18.

t9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aleksandrówka
Brzeinica
Chinów
D4brówki
Holendry Kozienickie
Holendry KuZmiúskie
Holendry Piotrkowskie
Janików
Janików Folwark
Janów
Kçpa Wólczaúska
Kçpa Bielanska
Kçpeczki
Kociolki
KuZmy
tr-aszówka
Í,uczyn6w
Majdany
Nowa Wie$
Nowiny
Opatkowice
Piotrkowice
Pruewóz
Psary
Ryczywól
Ruda
Samwodzie
Stanislawice
Staszów
Smietanki
Wilczkowice Górne
SwierZe Górne
Wola Chodkowska
Wójtostwo
Wólka Tyrzyúska
Wólka Tyrzyúska B

Aleksandrówka, Budy, Katarzynów
Brzeúnica
Chinów, Cztery Kopce.
D4brówki
Holendry Kozienickie
Holendry Kuámiiskie
Holendry Piohkowskie
Janików
Janików Folwark
Janów
Kçpa Wólczyúska
Kçpa Bielaúska
Kçpeczki
Kociolki
Kuámy
Laszôwka, Selwanówka
tr-uczynów
Majdany
Nowa Wieé
Nowiny
Opatkowice
Piotrkowice
Przew ó2, Cudów, Wymyslów.
Psary
Ryczywól
Ruda
Samwodzie
Stanislawice
Staszów
Smietanki
Wilczkowice Górne, Michalówka.
Swier2e Górne
Wola Chodkowska
Wójtostwo
Wólka Tyrzyriska
Wólka Tyrzyrîska B

2'7

28.
29.
30.
31.
32.
JJ.
34.
35
36.

pg¡i¡:t,ii¡,r[]ttiI t) i

nt¡;t ìtli. ¿.çrÌ,r
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2. OSIEDLA

Obszar dzialania osiedla Nr 1 w mieScie Kozienice Gminy Kozienice

Obszar dzialania osiedla Nr 2 w mie5cie Kozienice Gminy Kozienice

Lp.
Nazwa
Osiedla

Obszar dzialania Osiedla

I Nrl Os. Energetyki : Warszawska numery nieparzyste - od nr 47 do nr 63c, numery
parzyste od nr 38 do nr 72, Sportowa, Mikolaja Kopernika, Marii Sklodowskiej-
Curie, Stanislawa Konarskiego, Hugona Koll4taja, Ignacego Paderewskiego, Stefana

Zeromskiego, Al. Wladyslawa Sikorskiego,

Os. Glowaczowska I: Jana Pawla II, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Mariana
Langiewicza, Juliusza Slowackiego , Zygmunta Starego, Wladyslawa
Broniewskiego,

Os. Glowaczowska II: Wrzosowa, Poziomkowa, Jarzgbinow4 Jagodowa,

Borówkowa, Zawilcowa,

Ulice: Glowaczowska numery nieparzyste - od nr 41 do koóca, numery parzyste - od

nr 46 do koúca, Chartowa.

Lp.
Nazwa

Osiedla
Ob szar dzialania O si edla

1 Nr2 Os. Polesie: Modrzewiowa, Akacjow4 Jodlowa, Cisowa, Kasztanowa, Lipowa,

Klonowa, Bukowa,

Os. Zdziczów: Wierzbowa, Dgbowa, Brzozowa, Jesionowa, Swierkowa, Zdziczów,

Ulice: Janka Krasickiego, Bohaterów Studzianek, Ogrodowa, Dojazdowa, Stefanii

Gruszcryúskiej, Jeziorna, Warszawska numery nieparzyste - od nr 63 do koúca,

numery parzyste - od nr 72 dokoirca.
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Lp.
Nazrva

Osiedla
Ob szar dzialania Os iedla

I Nr3 Os. Borki: J 1zefaPilsudskiego, Cmentarna, Prrytulna" Borki, Ciekawa,

Gwiazdkowa,Przyjaciól, Szczçéliwa, Rodzinna, Al. 11 Listopada, Filtrowa, Milq
Cicha, Leéna,

Ulice: Glowaczowska numery nieparzyste - od nr 1 do nr 39, numery parzyste od nr

2 do nr 44,KarolaSwierczewskiego numery nieparzyste - od nr 41 do koúca,

numery parzyste - od nr 44 do koúca, Jana Kiliúskiego, Jana Kochanowskiego

numery nieparzyste - od nr 21 do koúca, numery parzyste - od nr 40 do koúca,

Spokojna, Adama Mickiewicza, Miodowa, Wójcików odnr 12 do korica.

Obszar dzialanÍa osiedla Nr 3 w mie5cie Kozienice Gminy Kozienice

Obszar dzialania osiedla Nr 4 w mieScie Kozienice Gminy Kozienice

Obszar dzialania osiedla Nr 5 w mie5cie Kozienice Gminy Kozienice

Lp.
Nazwa
Osiedla

Obszar dzia\ania O s iedla

1 Nr4 Ulice: Osiedle Pokoju, Nowy Swiat, Drzewna, Tadeusza Ko6ciuszki, Wójcików od

nr I do nr 2, Armii Ludowej, Hamernicka,Cnttartek, Szpitalna, Sloneczna, Pusta,

Krrywa, Ludwika Waryúskiego, Batalionów Chlopskich, Bohaterów Getta, Parkowa

od nr 6 do koúca, Radomska, Konst5rtucji 3 Maja numery nieparzyste - od nr 1 do nr

21, numery parzyste- od nr 2 do nr 16, Lubelska numery nieparzyste - od nr 1 do nr

55, numery parzyste - od nr 2 do nr 50.

Lp. Nazwa

Osiedla

Ob szar dzialania Osiedla

1 Nr5 Os. Stara WieS: Mlyúska, Przemyslowa, Starowiej ska, Górna, Kolejowa,

Ulice: Lubelska numery nieparzyste - od nr 57 do koíca, numery patzyste - odw 52

do koúca, Polna, Zielona, Dolna.
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Lp.
Nazwa
Osiedla

Obszar dzialania Osiedla

1 Nr6 Os. Skarpa: Osiedle Skarpa.

Ulice: Legionów, Sosnowa, Maciejowicka, Wi$lana, Piçkna, Karola
Swierczewskiego numery niepar4yste od nr I do nr 39, numery parzyste od nr 2 do

nr 42,Hewyka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego numery nieparzyste - od nr 1

do nr 19, numery parzyste - od nr 2 do nr 38, Al. I Maja, Pl. 15 Stycznia,

Konst¡rtucji 3 Maja numery nieparzyste - od nr 35 do koúca, numery parzyste - od

nr 18 do koúca, Topolowa, Warszawska numery nieparzyste od nr 1 do nr 45,

numery parzyste - od nr 2 do nr 36, Parkowa od nr I do nr 5.

Obszar dzialania osÍedla Nr 6 w mieScie Kozienice Gminy Kozienice

f'F¿7-t'dUül.it*.r

'r7 tj;¡l'

[]t¡

¡s¡rlft,
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Zal4cznikNr 6b

WYKAZ GMII\N¡-YCII JEDNOSTEK ORGA¡IIZACYJI\TYCH

Wykaz gminnych j ednostek organizacyj nych

L. p. Nazwa jednostki Forma prawna

I 2 3

I Publiczny ZlobekMiejski w Kozienicach Jedn. bud2etowa

) Publiczne Przedszkole Nr I im. ,,Pod Topol4" w Kozienicach Jedn. budZetowa

5 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach Jedn. budZetowa

4
Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi

w Kozienicach Jedn. bud2etowa

5 Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach Jedn. bud2etowa

6
Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w

Kozienicach Jedn. bud2etowa

7 Publicznie Przedszkole Nr 6 w SwierZach Górnych Jedn. bud2etowa

I Publiczna Szkola Podstawowa Nr I z Oddzialani Integracyjnymi
im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach Jedn. budZetowa

9
Publiczna szkola Podstawowa Nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi

im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
Jedn. budZetowa

l0 Publiczna Szkola Podstawow a w Brzeânicy Jedn. budZetowa

11 Publiczna Szkola Podstawowa w Janikowie Jedn. budZetowa

t2 Publiczna Szkola Podstawowa w Kociolkach Jedn. bud2etowa

13
Publiczna Szkola podstawowa w Nowej Wsi Jedn. bud2etowa

t4 Publiczna Szkola Podstawowa w Piotrkowicach Jedn. bud2etowa

15
Publiczna Szkola Podstawowa im. chor. Jana Szymaúskiego w

Ryczywole
Jedn. Bud2etowa

t6 Publiczna Szkola Podstawowa w Stanislawicach Jedn. budZetowa
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t7 Publiczna Szkola Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli
Chodkowskiej Jedn. budZetowa

l8 Publiczna Szkola Podstawowa w Wólce Tyrzyúskiej Jedn. budZetowa

t9 Publiczne Gimnazjum Nr I im. Jana Pawla II w Kozienicach Jedn. bud2etowa

20
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. KrólaZygmunta Starego w

Kozienicach Jedn. budZetowa

2t Publiczne Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Swier2ach
Gómych Jedn. budZetowa

22 Szkola Muzyczna I stopnia w Kozienicach Jedn. budZetowa

23
Ognisko Pracy Pozaszkolnej ,, Ogród Jordanowski" w

Kozienicach Jedn. budZetowa

24
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

im. ks. Franciszka Siarczyúskiego
S amorz4dowa inst¡rtucj a

kultury

25
Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza

Mikockiego
Samorz4dowa inst¡rtucj a

kultury

26
Kozienicki Dom Kultury im. Boguslawa Klimczuka w

Kozienicach
S amorz4dowa inst¡rtucj a

kultury

27 Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach Jedn. bud2etowa

28 Miejsko - Gminny Oórodek Pomocy Spolecznej w Kozienicach Jedn. budZetowa

29 O óro dek Profi I aktyki U zaleLnief^ w Kozienicach Jedn. budZetowa

30 Zarzqdzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice Jedn. bud2etowa

3I Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Kozienicach Spólka z o. o.

32
Samodzielny Pub I iczny Zaklad Op ieki Zdrowotnej,,Przychodnie

Kozienickie"
Publiczny ZaþJad Opieki

Zdrowotnej

f'ì'rr \l'j \il,/f Itl
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