
         ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT GMINY GÓZD

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
 Statut określa:

1)ustrój Gminy Gózd,
2)zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy

oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3)organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy w Goździe, Komisji Rady

 Gminy w Goździe,
4)tryb pracy Wójta Gminy Gózd,
5)zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy w Goździe,
6)zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz

 korzystania z nich.

§ 2

 Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)Gminie - należy przez to rozumieć gminę Gózd,
2)Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Gożdzie,
3)komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy w Goździe,
4)Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy w

 Goździe,
5)Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gózd,
6)Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Gózd.

Rozdział II. Gmina

§ 3

 1. Gmina Gózd jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla
organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
4. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie
gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne
poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4
 1. Gmina położona jest w Powiecie radomskim w Województwie mazowieckim i obejmuje obszar
7776km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 25.000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
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3. Gminę Gózd tworzy 20 sołectw: Budy Niemianowskie, Czarny Lasek, Drożanki, Gózd,
Grzmucin, Karszówka, Kiedrzyn, Klwatka, Kłonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Kuczki
Kolonia, Kuczki Wieś, Lipiny, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, Niemianowice, Piskornica,
Podgóra, Wojsławice.
4. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz -
stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze.
5. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Gózd.
6. Gmina posługuje się pieczęcią okrągłą zawierającą pośrodku godło państwa, a w otoku napis
"Urząd Gminy w Goździe".

§ 5

Zakres działania i zadania gminy

 Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 6

 Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 7
 

Podstawowymi celami gminy jest wykonywanie zadań przekazanych przez przepisy ustaw do
wyłącznej jej właściwości dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy.

§ 8

 Gmina w celu zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne oraz zadania z
zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw szczególnych i zadania przejęte od administracji
rządowej w drodze porozumień.

§ 9

 Zadania zlecone ustawowo oraz przejęte w drodze porozumień są wykonywane po zapewnieniu
gminie koniecznych środków finansowych przez administrację rządową na realizację tych zadań.

§ 10

 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z
innymi podmiotami.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2 do Statutu.
3. (1) Obsługę finansowo-księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe prowadzi
Urząd Gminy.

Władze Gminy

§ 11

 1. W sprawach objętych zakresem działania samorządu gminnego najwyższą władzę stanowi
wspólnota samorządowa mieszkańców gminy.
2. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i
referenda) lub za pośrednictwem organów gminy.
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§ 12

 1. Mieszkańcy Gminy decydują w drodze referendum o najważniejszych sprawach gminy.
2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach
- Odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji,
- Samoopodatkowanie mieszkańców na cele publiczne,
- Odwołania Wójta.
3. Referendum może być zwołane w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.

§ 13

 1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek, co najmniej 1/10 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
3. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji przeprowadza się
wyłącznie na wniosek mieszkańców na zasadach określonych w ust. 1 i 2, nie wcześniej jednak niż
po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania
Rady Gminy przed upływem kadencji.
4. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej
referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 14

 Koszty związane z przeprowadzeniem referendum pokrywa się z budżetu gminy.

§ 15

 Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa o referendum lokalnym.

§ 16

 1. Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty gminy jest Rada Gminy, do której należy
rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalny, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej.
2. Zasady i tryb wyboru radnych określa ustawa z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja Wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zm.).
3. Tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 3.
4. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
5. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem
upływu kadencji Rady Gminy.
6. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.
7. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny nadany
przez Wójta w drodze zarządzenia.
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Tryb pracy Wójta

§ 17

 Wójt wykonuje:

1.Uchwały Rady.
2.Jemu przypisane zadania i kompetencje.
3.Zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego   prawa - należy do
niego.
4.Inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 18

 Wójt uczestniczy w sesjach rady.

§ 19

 Komisje rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 20

 Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 17 - § 19 w
przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

§ 21

 1. Wójt- jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunki do
pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
2. Wójt jako kierownik może wydawać zarządzenia wewnętrzne związane z kierowaniem przez
niego Urzędem i jednostek mu podległych.
3. Do zadań Wójta należy w szczególności:
-Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z podległymi mu pracownikami samorządowymi,
-Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
-Podpisywanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej,
-Załatwianie spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta
lub Sekretarzowi Gminy.

§ 22

 1. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu
Gminy do wydawania decyzji w jego imieniu, z zakresu administracji publicznej.
2. Do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada Gminy może
upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów o
których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Od decyzji wydawanych przez Wójta lub organ, o którym mowa w ust. 2 służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Wójta określa regulamin organizacyjny gminy.
Pracownicy samorządowi.
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§ 23

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych Gminie są w
rozumieniu ustawy pracownikami samorządowymi z wyjątkiem pracowników, których ustawa
określa odrębne zasady wynagradzania.

§ 24

 1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie:
- Wyboru - Wójt,
- Powołania -  zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i jego zastępca,
- Umowy o pracę - pozostali pracownicy.
2. Wójt ustala wynagrodzenie, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami
samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy. 

§ 25

 1. Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionych w ramach stosunku pracy z wyboru na
podstawie zaświadczenia o wyborze na wójta wydanego przez Gminną Komisję Wyborczą. Objęcie
obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
2. Zastępca Wójta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Gminy w ramach
stosunku pracy na podstawie zarządzenia Wójta Gminy.
3. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu), są pracownikami
samorządowymi, zatrudnionymi w Urzędzie Gminy w ramach stosunku pracy na podstawie
powołania uchwałą Rady Gminy. Ustalenie warunków płacy dla Zastępcy Wójta, Sekretarza,
Skarbnika Gminy oraz Kierownika USC dokonuje Wójt.
4. Na wniosek Komisji Budżetu i Finansów nagrodę dla Wójta przyznaje Rada Gminy.

§ 26

 Status prawny pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990r. o
pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

§ 27

 1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu.
2. W przypadku nieobecności Wójta w Urzędzie w sprawach administracji Zastępca Wójta i
Sekretarz Gminy pełni jego zastępstwo na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez
Wójta.
3. Skarbnik Gminy wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu oraz dokonuje kontrasygnaty
czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 28

 1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne.
2. O utworzeniu, połączeniu i podziale 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
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mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2)utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone
konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3)projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
4)przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
3. Uchwały, o jakich mowa w § 28 ust. 2 powinny określać w szczególności: obszar, granice,
siedzibę władz, nazwę jednostki pomocniczej.
4. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 2.

§ 29

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje mieszkańców
sołectwa.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez radę sołecką, której jest
przewodniczącym.
3. Tryb i zasady wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz sposób zwoływania i obradowania
zebrania wiejskiego określa Rada Gminy w statucie sołectwa.
4. W ramach budżetu gminy sołectwa mogą prowadzić działalność kulturalno-oświatową na
podstawie środków przyznanych odrębną uchwałą Rady Gminy.

§ 30

 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć w sesjach
Rady.
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
4. Przewodniczący organów jednostek pomocniczych mogą być zapraszani na posiedzenia komisji,
jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej.
5. Rada Gminy może ustanowić wysokość i zasady, na jakich sołtysowi jako przewodniczącemu rady
sołeckiej będzie przysługiwała dieta.

Mienie gminne

§ 31

 Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Prawa te stanowią mienie komunalne.

§ 32

 1. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne
prawa rzeczowe i majątkowe stanowiące mienie komunalne pozostają nienaruszone.
2. Do mienia gminnego mają zastosowanie z zastrzeżeniem ust. 1 przepisy dotyczące mienia
komunalnego.

§ 33

 Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie
ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.
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Gospodarka finansowa Gminy

§ 34

 Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu gminy.
§ 35

 1. Projekt budżetu przygotowuje Wójt.
2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada
Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła ten
projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej, cele zaopiniowania.

§ 36

 1. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
2. Budżet winien być uchwalony najpóźniej do 31 marca roku budżetowego.
3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2 Regionalna Izba
Obrachunkowa ustala budżet gminy najpóźniej do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia
ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest
projekt budżetu.
4. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i
sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 37

1. Dochodami gminy są:
a)Podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
b)Dochody z majątku gminy,
c)Subwencja ogólna z budżetu państwa.
2. Dochodami gminy mogą być:
a)Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
b)Dotacje z funduszów celowych,
c)Wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
d)Spadki, zapisy i darowizny,
e)Inne dochody.

§ 38

 1. Uchwały Rady Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których
zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu organu gminy.
3. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru, jeżeli planowane wydatki budżetu
przewyższają planowane dochody.

§ 39

 Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

§ 40

 Na podstawie przepisów ustawowych Rada Gminy może ustanowić w formie uchwały przepisy
gminne w zakresie:
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1.Wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych.
2.Organizacji Urzędu i gminnych instytucji.
3.Zasad zarządu mieniem gminy.
4.Zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 41

 1. Przepisy gminne ogłaszane są przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych i na
tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
2. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu
późniejszego.
3. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego
siedzibie.
4. Jeżeli ustawa szczególna tak stanowi przepisy gminne podlegają ogłoszeniu również w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 42

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustaw:
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zm.).
4.Ustawa z dnia 15 września 2000r. - o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.).
5.Ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza prezydenta miasta
(Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089 ze zm.).
6.Ustawa z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i
ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).
7.Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
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