
UCHWAŁA NR XXXVIII/227/17
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie statutu Gminy Niemodlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala Statut Gminy Niemodlin:

STATUT  GMINY  NIEMODLIN

DZIAŁ I.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Gminy Niemodlin określa:
1) ustrój Gminy Niemodlin;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Niemodlin;
3) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach 

budżetu Gminy Niemodlin;
4) zasady uczestniczenia organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach Rady 

Miejskiej w Niemodlinie
5) organizację wewnętrzną Rady Miejskiej w Niemodlinie i jej komisji, w tym Komisji 

Rewizyjnej oraz tryb pracy Burmistrza Niemodlina;
6) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie;
7) zasady dostępu do dokumentów Rady Miejskiej w Niemodlinie i jej komisji oraz Burmistrza 

Niemodlina, a także zasady korzystania z tych dokumentów.
§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Niemodlin;
2) organach Gminy – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Niemodlinie i Burmistrza 

Niemodlina;
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Niemodlinie;
4) komisji Rady – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Niemodlinie;
5) radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej w Niemodlinie;
6) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej

w Niemodlinie;
7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Niemodlina;
8) Urzędzie Miejskim –należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Niemodlinie;

1) zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016r. poz. 1579

Id: DE25C85B-77F7-4C5D-A451-57B00551DD9D. Podpisany Strona 1



9) jednostkach pomocniczych – należy przez to rozumieć jednostki pomocnicze Gminy 
Niemodlin;

10) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Niemodlin.
Rozdział 2.

Ustrój Gminy Niemodlin
§ 3. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną w celu organizacji 

życia publicznego na swoim terytorium.
§ 4. 1. Gmina położona jest w powiecie opolskim województwa opolskiego i obejmuje obszar 

183 km2. 
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych regulują odrębne 

przepisy.
§ 6. 1. Gmina posiada symbole: herb, flagę i baner, które przyjęte zostały w odrębnej uchwale 

Rady.
2. Pieczęcie urzędowe Gminy przyjęte zostały w odrębnej uchwale.
3. Pieczęć Rady została przyjęta w odrębnej uchwale.
§ 7. 1. Za szczególne zasługi dla Gminy, mogą być przyznane honorowe wyróżnienia:

1) tytuł „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;
2) statuetka „Złoty Sokół.”

2. Zasady przyznawania wyróżnień określonych w ust. 1 ustanawia Rada w odrębnej uchwale.
§ 8. Siedzibą organów Gminy jest miasto Niemodlin.

Rozdział 3.
Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych oraz uprawnienia 
jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy  

i zasady uczestniczenia organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach Rady
§ 9. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze.
2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej, a także zmianie jej granic 

rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu

z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
2) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać 

naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz więzi historyczne, społeczne, 
gospodarcze i kulturowe;

3) utworzenie, połączenie lub podział jednostki pomocniczej powinny poprzedzać konsultacje 
społeczne, których zasięg i zasady ich przeprowadzenia określa Rada odrębną uchwałą.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 2 określać powinny w szczególności: obszar, granice oraz 

nazwę jednostki pomocniczej.
4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
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§ 10. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio zasady określone w §9 
ust. 2.

§ 11. 1. Dochody i wydatki jednostek pomocniczych są dochodami i wydatkami budżetu 
Gminy.

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
3. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych  

w ramach tworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

rozstrzyga Rada w odrębnej uchwale.
5. W przypadku niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, realizacja zadań jednostek pomocniczych jest dokonywana 
w oparciu o zasady wynikające z procedury budżetu Gminy.

6. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, obowiązane są do 
przestrzegania przepisów określonych ustawą o funduszu sołeckim oraz ustawą o finansach 
publicznych z uwzględnieniem zasad oszczędności, rzetelności, terminowości, skuteczności, 
celowości, racjonalności, legalności i gospodarności oraz zgodności celu ich wydatkowania 
z budżetem Gminy.

7. Obsługa finansowa jednostek pomocniczych odbywa się poprzez konto bankowe Gminy.
8. Zasady korzystania i zarządzania mieniem gminnym przekazanym jednostkom 

pomocniczym, określają ich statuty.
§ 12. 1. Uczestnictwo organów wykonawczych jednostek pomocniczych w pracach Rady 

odbywa się na zasadzie określonej w §26 i 28.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia organ wykonawczy jednostki pomocniczej na zasadach 

określonych w §24 ust. 2.
DZIAŁ II.

Organizacja wewnętrzna Rady oraz tryb pracy Burmistrza
Rozdział 4.

Postanowienia ogólne
§ 13. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 14. Radni nie mogą wykonywać indywidualnych kontroli. 
§ 15. 1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Przewodniczącego Rady we wszystkich 

sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
2. Sprawy związane z obsługą rady i jej komisji oraz wynikające z wykonywanych przez Radę 

obowiązków, a wymagające zaangażowania pracowników urzędu lub kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, załatwiane są za pośrednictwem Burmistrza.

§ 16. Rada wykonuje swoje obowiązki w trakcie obrad na sesji oraz w ramach posiedzeń 
swych komisji.

§ 17. 1. Wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada 
nowej kadencji na pierwszej sesji w trybie określonym ustawą o samorządzie gminnym.

2. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia, zgody kandydata i jego obecności na sesji.
§ 18. 1. Rada uchwala ramowy roczny plan pracy.
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2. Plan, o którym mowa w ust.1 winien być uchwalony nie później niż do 31 stycznia.
§ 19. 1. Przewodniczący Rady w ramach swoich obowiązków:

1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
4) podpisuje uchwały Rady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności wykonywania obowiązków 
jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący.

§ 20. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Burmistrz.
Rozdział 5.
Sesje Rady

§ 21. 1. Sesje zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w określonych przez niego 
terminach. W przypadkach określonych w ustawie o samorządzie gminnym Przewodniczący 
Rady zwołuje sesję dodatkową.

2. Sesje, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą sesji, których zwołanie należy do kompetencji 
komisarza wyborczego lub wojewody.

§ 22. 1. Rada obradując na sesjach rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej 
kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach prawa.

2. W sprawach ogólnospołecznych Rada może zajmować stanowiska, wyrażać opinie, 
podejmować apele i rezolucje.

3. W sprawach proceduralnych Rada nie podejmuje uchwał. Treść zajętego stanowiska oraz 
wynik głosowania odnotowuje się w protokole.

§ 23. 1. Rada może odbywać uroczyste sesje na okoliczność świąt, rocznic lub z innych 
okazji.

2. Organizacja i przebieg uroczystej sesji podlega wymogom określonym w statucie
w zakresie ustalonym porządkiem jej obrad.

§ 24. 1. Przygotowanie sesji przez Przewodniczącego Rady obejmuje w szczególności:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zwołanie sesji.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej, 
Przewodniczący Rady zawiadamia radnych najpóźniej na 5 dni przed ich terminem, za pomocą 
listów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w inny skuteczny sposób 
ustalony z radnymi.

3. Do materiałów na sesję dołącza się materiały na komisję zgodnie z dziennym porządkiem 
obrad komisji.

4. Termin, o którym mowa ust. 2 nie dotyczy sesji zwołanych w trybie art. 20 ust 3 ustawy 
o samorządzie gminnym.
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5. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad Rady powinno być podane do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy.

§ 25. Przewodniczący Rady, w porozumieniu z Burmistrzem, ustala listę osób zapraszanych 
na sesję.

§ 26. Ustalony przez Przewodniczącego Rady porządek obrad, winien obejmować 
w szczególności:
1) informację z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
2) interpelacje, zapytania i wnioski radnych;
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4) rozpatrzenie projektów uchwał;
5) odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych;
6) wolne wnioski wyborców i organów wykonawczych jednostek pomocniczych;
7) sprawy różne i informacje radnych i Burmistrza.

§ 27. Burmistrz, za pośrednictwem biura Rady odpowiada za techniczne i organizacyjne 
przygotowanie i przeprowadzenie sesji.

§ 28. 1. Uczestniczący w sesji zajmują wyznaczone dla nich miejsca.
2. Podmioty, o których mowa w §26 pkt 6 lub inne osoby, zamierzające wystąpić na sesji 

i zabrać głos, w tym także, gdy zamierzają wystąpić w innym punkcie porządku obrad, zamiar ten 
powinny zgłosić na piśmie najpóźniej przed sesją Przewodniczącemu Rady, podając imię, 
nazwisko, miejsce zamieszkania albo funkcję lub nazwę i siedzibę organizacji bądź instytucji 
oraz temat swojego wystąpienia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W sytuacjach, gdy temat wystąpienia dotyczy spraw pilnych, procedura określona 
w ust. 2 może zostać pominięta.

§ 29. 1. Sesja może odbywać się na jednym lub kilku posiedzeniach.
2. Przewodniczący Rady może zarządzać przerwy w obradach.
§ 30. 1. Przewodniczący Rady otwiera sesję wypowiadając formułę: „Otwieram ... (numer) 

sesję Rady Miejskiej w Niemodlinie", a zamyka wypowiadając słowa: „Zamykam (numer) sesję 
Rady Miejskiej w Niemodlinie.”

2. Po otwarciu sesji, Przewodniczący Rady, na podstawie liczby radnych uczestniczących 
w obradach, informuje o istnieniu kworum lub jego braku.

3. W przypadku braku kworum, Przewodniczący Rady prowadzi sesję zgodnie z porządkiem 
obrad do punktu, w którym dla prawomocności obrad wymagane jest kworum. Następnie 
Przewodniczący Rady ogłasza przerwę w obradach i wyznacza termin wznowienia obrad.

§ 31. 1. Na początku każdej sesji, Przewodniczący Rady przedstawia radnym porządek obrad 
i w przypadku istnienia kworum, stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie jego zmiany.

2. Z wnioskiem w sprawie zmiany porządku obrad wystąpić mogą:
1) Radny;
2) Komisje Rady;
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3) Kluby radnych;
4) Przewodniczący Rady;
5) Burmistrz.

3. Wniosek o zmianę porządku obrad wymaga uzasadnienia.
§ 32. 1. Interpelacje, zapytania i wnioski kierowane są do Burmistrza.
2. Radni składają interpelacje na piśmie w sprawach istotnych dla funkcjonowania Gminy. 

Interpelacja za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, niezwłocznie kierowana jest do 
Burmistrza, który udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia jej złożenia.

3. Radni mogą składać na sesji wnioski i zapytania, na które odpowiedź udzielana jest ustnie 
na tej samej sesji lub na piśmie, w trybie określonym w ust. 2.

§ 33. Burmistrz składa informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja 
dołączana jest do protokołu sesji.

§ 34. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, prowadzi sesję 
według ustalonego porządku, otwiera i zamyka dyskusje.

2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od 
przedmiotu obrad, znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas lub zakłóca porządek obrad, 
Przewodniczący Rady może zwrócić mu uwagę przywołując radnego „do rzeczy” lub „do 
porządku”, a następnie może odebrać mu głos. Zdarzenie to odnotowuje się w protokole.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, z tym że, osoby te 
ponadto mogą zostać wyproszone z sali obrad.

§ 35. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością 
głos jest udzielany w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia kworum;
2) zmiany porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) zgłoszenia poprawek do projektu uchwały;
6) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
7) zarządzenia przerwy;
8) odesłania projektu uchwały do komisji;
9) przeliczenia głosów.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.
§ 36. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na 

liście obecności.
2. Sprawy osobowe radnego Rada rozpatruje w jego obecności.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności 

zainteresowanego radnego na sesji, pomimo prawidłowego powiadomienia tego radnego 
o rozpatrywaniu przez Radę jego sprawy osobowej.
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§ 37. 1. Przebieg sesji zapisuje się na elektronicznym nośniku audio lub audiowizualnym.
2. Zapis, o którym mowa w ust. 1 podlega archiwizacji wraz z dokumentacją papierową Rady.
3. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który w szczególności powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia
imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) liczbę radnych obecnych na posiedzeniu oraz imiona i nazwiska nieobecnych;
3) stwierdzenie prawomocności obrad;
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
5) ustalony porządek obrad;
6) wymienienie osób z imienia i nazwiska, składających interpelacje, zadających pytania 

i zgłaszających wnioski wraz z odnotowaniem postawionych pytań, złożonych wniosków 
i interpelacji;

7) wymienienie osób z imienia i nazwiska biorących udział w dyskusji;
8) przebieg procedury głosowania nad wnioskami formalnymi, poprawkami oraz uchwałami 

Rady ze wskazaniem ich numeru, wyniku każdego głosowania z wyszczególnieniem liczby 
głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”;

9) podpis osoby sporządzającej protokół i Przewodniczącego Rady potwierdzającego zgodność 
treści protokołu z przebiegiem obrad.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, 

procedowane przez Radę projekty uchwał i inne dokumenty stanowiące przedmiot obrad oraz 
złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 38. 1. Projekt protokołu z poprzedniej sesji dostępny jest do wglądu radnych w siedzibie 
biura Rady co najmniej na 3 dni przed terminem następnej sesji oraz na sesji.

2. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu nie później niż na sesji, na 
której protokół jest przyjmowany – do momentu przyjęcia protokołu.

3. Poprawki w okresie międzysesyjnym powinny być złożone na piśmie.
4. Przewodniczący Rady, przed głosowaniem nad przyjęciem protokołu, zapoznaje radnych 

z treścią wniesionych poprawek i uzupełnień.
5. O przyjęciu protokołu wraz z wniesionymi poprawkami i uzupełnieniami rozstrzyga Rada.

Rozdział 6.
Uchwały Rady

§ 39. 1. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy przedstawienie do uchwalenia projektu 
budżetu oraz projektów uchwał w sprawie propozycji zmian w budżecie.

2. W innych sprawach niż należących do wyłącznej kompetencji Burmistrza lub innych 
podmiotów wskazanych w ustawach z inicjatywą uchwałodawczą, mogą wystąpić:
1) Burmistrz;
2) Przewodniczący Rady;
3) grupa co najmniej 5 radnych;
4) komisje Rady;
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5) kluby radnych;
6) grupa co najmniej 100 mieszkańców gminy.

3. Propozycja podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) jeśli nie pochodzi od Burmistrza 
wymaga pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem, a także informacją o skutkach finansowych 
jej realizacji oraz określenie źródła sfinansowania realizacji uchwał.

4. Rada rozstrzyga w drodze głosowania o oddaleniu bądź przyjęciu inicjatywy 
uchwałodawczej, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku akceptacji inicjatywy, o której mowa w ust. 4, wniosek w tej sprawie 
przekazywany jest do Burmistrza w celu zbadania możliwości formalno-prawnych podjęcia 
uchwały i podjęcia działań niezbędnych do prawidłowego przygotowania projektu.

§ 40. 1. Projekt uchwały przedłożony Radzie do procedowania powinien określać
w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną (przepisy aktów normatywnych zawierających upoważnienie 

do podjęcia uchwały);
3) postanowienia merytoryczne;
4) przepisy przejściowe i końcowe w szczególności regulujące:

a) utratę mocy lub o uchyleniu dotychczas obowiązujących przepisów,
b) o sposobie podania do publicznej wiadomości,
c) o obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego – jeśli 

dotyczy aktu prawa miejscowego lub ogłoszenie jest wymagane przepisami prawa,
d) oraz o terminie wejścia w życie.
2. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Przewodniczącemu Rady wraz

z akceptacją radcy prawnego lub adwokata pod względem formalno – prawnym
i z uzasadnieniem.

3. W przypadku, gdy uchwała pociąga za sobą skutki finansowe, projekt uchwały winien 
posiadać akceptację skarbnika i Burmistrza.

§ 41. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejny numer składający się z numeru sesji, numeru 
uchwały wg kolejności jej podjęcia i dwóch ostatnich cyfr roku podjęcia.

2. Podjęte uchwały podpisuje prowadzący obrady Przewodniczący Rady.
3. Podjęte i podpisane uchwały Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi.
4. Podjęte uchwały Burmistrz przesyła odpowiednim organom nadzoru, wysyła do publikacji, 

jeśli jej podlegają oraz przekazuje właściwym jednostkom do realizacji.
5. Uchwały są ewidencjonowane w rejestrze i przechowywane jako dokumentacja Rady.

Rozdział 7.
Procedura głosowania

§ 42. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
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2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed 
zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować
i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, 
a następnie zarządza wybory.

§ 43. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady.
3. Przewodniczący Rady ogłasza wynik głosowania jawnego.
§ 44. 1. W przypadkach głosowania tajnego Rada, w odrębnym regulaminie, każdorazowo 

ustala sposób głosowania z uwzględnieniem zasad określonych  w ust. 2 -4.
2. Radni głosują na kartach do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady. Głosowanie 

nadzoruje co najmniej trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana z grona Rady, w głosowaniu 
jawnym. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając 

wynik głosowania.
5. Protokół głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji. Karty z oddanymi głosami, 

zabezpieczone w opieczętowanej kopercie, stanowią dokumentację z sesji, na której 
przeprowadzono głosowanie.

§ 45. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza 
Radzie jego zredagowaną treść, w sposób, przejrzysty i niebudzący wątpliwości co do intencji 
wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej 
idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór 
co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.

§ 46. 1. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych jednostek redakcyjnych projektu 
uchwały następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady 
poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych 
poprawkach.

2. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, 
poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

3. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek 
stosuje się zasadę określoną w ust. 1 i 2.

4. Przewodniczący Rady, może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu 
uchwały.

5. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie w ostatniej kolejności projekt uchwały wraz 
z przyjętymi poprawkami.

6. W przypadkach, gdy poprawki są wynikiem oczywistego błędu lub są bezdyskusyjne, 
Przewodniczący Rady może poddać pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami bez 
wcześniejszego głosowania przyjęcia poprawek.
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Rozdział 8.
Komisje Rady

§ 47. 1. Rada ze swojego grona oprócz Komisji Rewizyjnej powołuje także następujące stałe 
komisje:
1) Budżetu i Spraw Gospodarczych,
2) Spraw Społecznych.

2. Radny powinien być członkiem co najmniej jednej komisji stałej.
3. Komisje na pierwszym swoim posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego 

i zastępcę przewodniczącego komisji z zastrzeżeniem §60 ust.2.
§ 48. Komisje Rady w zakresie swej właściwości:

1) uczestniczą w tworzeniu projektów programów i planów działania Rady;
2) opiniują projekty uchwał;
3) współdziałają z podmiotami zajmującymi się sprawami należącymi do zakresu działania 

Komisji;
4) opiniują i oceniają propozycje bądź inicjatywy zgłoszone do Komisji i w razie potrzeby 

formułują odpowiednie wnioski;
5) badają sprawy zlecone przez Radę, a także opiniują sprawy na wniosek Burmistrza, 

w granicach określonych przepisami prawa;
6) występują z inicjatywą uchwałodawczą;
7) kontrolują realizację uchwał Rady w zakresie przedmiotu działania Komisji na podstawie 

planu pracy Komisji lub polecenia Rady.
§ 49. Komisje stałe działają w oparciu o ramowy roczny plan pracy Komisji zatwierdzony 

przez Radę.
§ 50. 1. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie i ustala porządek obrad. § 20 stosuje się 

odpowiednio.
2. W razie nieobecności przewodniczącego lub wakatu na stanowisku przewodniczącego 

funkcję przewodniczącego pełni jego zastępca.
3. W przypadku rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego lub zastępcy 

przewodniczącego komisji, za dzień w którym radny przestaje pełnić funkcję, przyjmuje się dzień 
złożenia oświadczenia o rezygnacji.

§ 51. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, w obecności co najmniej połowy swojego 

składu.
3. Posiedzenia komisji prowadzi i kieruje jej pracami przewodniczący komisji, a w razie jego 

nieobecności zastępca przewodniczącego.
4. Komisje, wypracowane opinie oraz wnioski, przekazują Radzie.
§ 52. 1. Przewodniczący Komisji za pośrednictwem pracownika biura Rady:

1) zawiadamia mieszkańców Gminy o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia komisji 
nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem;
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2) zapewni wszystkim zainteresowanym możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu.
2. Pracownik biura Rady udostępnia radnym do wglądu dokumentację Rady i jej komisji.
§ 53. 1. W celu szczegółowego omówienia materiałów będących przedmiotem obrad komisji, 

jej przewodniczący może zwrócić się do Burmistrza o omówienie tych materiałów lub 
wyznaczenie w tym celu pracownika.

2. Przewodniczący komisji może, za pośrednictwem Burmistrza, zaprosić na posiedzenie 
osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy, 
powiadamiając o tym fakcie Przewodniczącego Rady.

3. Burmistrz w sytuacji, o której mowa w ust. 2 zapewnia odpowiednie warunki techniczno – 
organizacyjne.

§ 54. Komisje dla realizacji zadań należących do właściwości kilku komisji, po uzgodnieniu 
z Przewodniczącym Rady i powiadomieniu Burmistrza Niemodlina, mogą odbywać posiedzenia 
w tym samym miejscu i czasie.

§ 55. Komisje podejmują swoje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 56. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) numer, datę oraz listę uczestniczących w posiedzeniu radnych;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) przyjęty przez Komisję porządek obrad;
4) wyszczególnienie osób referujących temat i uczestniczących w dyskusji;
5) treść wniosku lub opinii oraz wynik głosowania nad nim;
6) podpis Przewodniczącego Komisji.

2. Protokoły numeruje się kolejno cyframi arabskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku 
kalendarzowego.

§ 57. 1. Przewodniczący komisji stałych, z zastrzeżeniem §73 ust. 1, w terminie do 31 grudnia 
każdego roku i najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji przedstawiają na sesji Rady 
sprawozdania z działalności Komisji.

2. Komisje doraźne i zespoły powoływane przez Radę, składają Radzie sprawozdanie ze 
swojej działalności na najbliższej sesji po zakończeniu realizacji zleconych im spraw.

§ 58. Do zadań Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady należy analiza spraw 
będących przedmiotem sesji i wyrażanie opinii w tym zakresie oraz analiza spraw zgodnie 
z właściwością rzeczową komisji, a w szczególności: 
1) opiniowanie budżetu Gminy i ocena jego realizacji;
2) analiza kształtowania dochodów i wydatków Gminy oraz opiniowanie kierunków jej polityki 

finansowej;
3) analiza bazy materialnej jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie działania Komisji oraz 

wyrażanie opinii nt ich funkcjonowania;
4) opiniowanie projektów programów i rozwiązań prorozwojowych;
5) wyrażanie opinii na temat:
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a) kierunków rozwoju i polityki przestrzennej w gminie,
b) polityki inwestycyjnej Gminy,
c) rozwiązań w zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska oraz utrzymania 

i eksploatacji istniejącej infrastruktury na terenie gminy,
d) kształtowania infrastruktury wiejskiej,
e) gospodarki nieruchomościami,
f) działań promujących Gminę.
§ 59. Do zadań Komisji Spraw Społecznych należy analiza spraw będących przedmiotem 

sesji i wyrażanie opinii w tym zakresie oraz spraw zgodnie z właściwością rzeczową komisji,    w 
szczególności: 
1) kształtowanie polityki w zakresie oświaty, kultury, sportu i wypoczynku oraz ochrony 

zdrowia i opieki społecznej;
2) opiniowanie funkcjonowania placówek oświatowych oraz innych jednostek organizacyjnych 

w zakresie oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej;
3) analiza bazy materialnej jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie działania Komisji;
4) inicjowanie działań, mających na celu polepszenie poziomu i jakości życia rodzin, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin najsłabszych ekonomicznie i osób niepełnosprawnych;
5) inicjowanie działań na rzecz zwalczania patologii społecznych, w szczególności wśród dzieci 

i młodzieży;
6) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do rozszerzenia programu zagospodarowania 

wolnego czasu dzieci i młodzieży;
7) opiniowanie planów i programów dotyczących poprawy ładu, porządku i bezpieczeństwa 

publicznego oraz ochrony Gminy przed  żywiołami i kataklizmami.
Rozdział 9.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.
Oddział 1.

Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 60. 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie co najmniej 5 osobowym 

z zachowaniem wymogów ustawy o samorządzie gminnym.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja.
§ 61. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi 

jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, zadania te 
wykonuje jego Zastępca.

Oddział 2.
Zasady kontroli

§ 62. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania na zlecenie Rady i w zakresie określonym 
przez Radę.

2. Rada, zlecając kontrolę określa szczegółowo przedmiot i zakres kontroli oraz termin jej 
przeprowadzenia.
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3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole:
- kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu,
- problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności 
kontrolowanego podmiotu,

- sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały 
uwzględnione w toku pracy danego podmiotu
§ 63. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek 

organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) prawidłowości;
3) rzetelności.

§ 64. Zakres pracy Komisji Rewizyjnej obejmuje w szczególności analizę gospodarki 
finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy, gospodarowanie 
mieniem Gminy oraz przygotowanie opinii w sprawie skarg rozpatrywanych przez Radę według 
jej właściwości. 

§ 65. Komisja przeprowadza kontrolę ustalając stan faktyczny kontrolowanego obszaru, 
poprzez bezstronne i rzetelne udokumentowanie stwierdzonych faktów.

Oddział 3.
Tryb kontroli

§ 66. 1. Kontrolę przeprowadza Komisja Rewizyjna przez zespół kontrolny w składzie co 
najmniej trzech członków Komisji. Przewodniczący Komisji deleguje do zespołu kontrolnego 
członków Komisji, potwierdzając to upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, w którym 
określa: kontrolowany podmiot, przedmiot, zakres oraz termin kontroli oraz powiadamia na co 
najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą podmiot kontrolowany oraz Burmistrza. Upoważnienie 
dla Przewodniczącego Komisji podpisuje Z-ca Przewodniczącego Komisji.

2. Kontrolujący, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, obowiązani są okazać 
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 1 oraz dowody 
tożsamości.

3. Osoby kontrolujące podlegają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisom 
o postępowaniu z wiadomościami prawnie chronionymi w zakresie obowiązującym w jednostce 
kontrolowanej.

§ 67. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki dla 
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Na żądanie zespołu kontrolnego kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest 
w szczególności do:
1) składania stosownych – ustnych lub pisemnych oświadczeń;
2) udostępniania akt, dokumentów i innych materiałów związanych z przeprowadzaną kontrolą, 

dotyczących wykonywanych zadań publicznych, z wyjątkiem indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej i nie zastrzeżonych przepisami prawa;

3) umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
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3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których 
mowa w ust. 2, obowiązany jest niezwłocznie złożyć Burmistrzowi pisemne wyjaśnienia.

§ 68. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach i godzinach pracy kontrolowanego 
podmiotu oraz nie mogą naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 69. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli 
przedmiot kontroli dotyczy praw i obowiązków jego, albo jego małżonka, krewnych lub 
powinowatych.

2. Członek Komisji Rewizyjnej może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli 
zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
Oddział 4.

Protokoły kontroli
§ 70. 1. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, który podpisują 

wszyscy członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik kontrolowanej jednostki. Protokół 
powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki oraz imię i nazwisko kierownika;
2) imiona i nazwiska członków zespołu kontrolującego;
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności ustalenia stwierdzające 

nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów 
potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

6) adnotację o dokonaniu wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki 

notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: kierownik kontrolowanej jednostki, Burmistrz, 
a jeden pozostaje w aktach Komisji.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu może 
wnieść swoje uwagi i wyjaśnienia dotyczące przebiegu kontroli, w przypadku odmowy 
podpisania protokołu złożenie wyjaśnień jest obowiązkowe.

4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji  
Rewizyjnej i Burmistrza.

§ 71. Informację z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie 
Miejskiej.

Oddział 5.
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 72. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie projekt planu pracy do zatwierdzenia 
najpóźniej w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok objęty planem pracy.
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2. Projekt planu przedłożony Radzie zawiera w szczególności:
1) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli;
2) zakres planowanych kontroli.

§ 73. 1. Komisja Rewizyjna w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Radzie 
sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną obejmujących liczbę oraz ich przedmiot;
4) informację o pozostałej działalności komisji w ramach jej posiedzeń.

Oddział 6.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 74. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 
Przewodniczącego, zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który winien być podpisany 
przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 75. Uchwały i inne rozstrzygnięcia Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 76. Komisja Rewizyjna w celu realizacji swoich zadań może wystąpić do Burmistrza za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady w celu pozyskania opinii osób posiadających wiedzę 
specjalną oraz korzystać z opracowanych przez te osoby ekspertyz.

Rozdział 10.
Tryb pracy Burmistrza

§ 77. Zasady i tryb wyboru Burmistrza określają odrębne przepisy.
§ 78. 1. Burmistrz informuje Radę o pracy między sesjami, a na wniosek Rady składa 

informację o stanie realizacji podjętych uchwał.
2. Burmistrz utrzymuje więź z mieszkańcami między innymi poprzez spotkania z organami 

wykonawczymi jednostek pomocniczych.
§ 79. Burmistrz wykonuje zadania jemu przypisane, zadania powierzone, o ile ich 

wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa należą do niego.
DZIAŁ III.

Zasady działania klubów radnych
§ 80. Radni w liczbie co najmniej 5 mogą tworzyć kluby radnych.
§ 81. 1. Powstanie klubu następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia  Przewodniczącego 

Rady o utworzeniu klubu.
2. W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę klubu;
2) listę członków;
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3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
3. Przewodniczący Rady informuje Radę o powstaniu klubu.
4. W razie zmiany składu osobowego klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu

jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 82. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 83. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny

z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały klubu, a także ulegają 

samorozwiązaniu gdy liczba członków klubu jest mniejsza od 5.
3. Klub ulega wykreśleniu z rejestru w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 84. Pracę klubu organizuje przewodniczący klubu, wybrany przez jego członków.
§ 85. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
§ 86. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie 

określonym w niniejszym Statucie.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych 

przedstawicieli, w trybie określonym w §28 ust. 2.
§ 87. Na wniosek przewodniczących klubów, Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom 

organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

DZIAŁ IV.Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.
§ 88. 1. Gmina zapewnia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji publicznej 

z działalności jej organów, w szczególności poprzez:
1) zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy;
2) zamieszczanie informacji na oficjalnej stronie internetowej www.niemodlin.pl;
3) wywieszanie na tablicach ogłoszeń Urzędu.

2. Wszelkie informacje publiczne udostępniane są zainteresowanym podmiotom, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ 89. 1. Dokumenty z posiedzeń Rady i Komisji (w szczególności protokoły) oraz dokumenty 
związane z pracą Burmistrza, w trybie dostępu do informacji publicznej i zgodnie 
z obowiązującymi innymi przepisami, udostępniane są  w godzinach pracy Urzędu.

2. Zapis przebiegu sesji, o którym mowa w §37, podaje się, w miarę możliwości technicznych, 
do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

§ 90. Dokumenty zawierające informacje prawnie chronione nie podlegają udostępnieniu.
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Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 91. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie jego uchwalenia.
§ 92. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 93. Traci moc uchwała Nr VI/44/03 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 marca 2003r. 

w sprawie Statutu Gminy Niemodlin (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 36, poz. 826 z późn. zm2)).
§ 94. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
  

Przewodniczący Rady:
Z. Palak

2) zmiany niniejszej uchwały zostały wprowadzone uchwałami  Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr XXII/179/04 z dnia 
25 listopada 2004r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2005r. Nr 1, poz.12), Nr XXXIX/313/06 z dnia 29.06.2006r. (Dz. Urz. Woj.. 
Opol. z 2006r. Nr 48, poz. 1541) Nr VI/39/07 z dnia 29.03.2007r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2007r. Nr 34 poz. 1340) z dnia 
3.12.2009r. (Dz. Urz. Woj. Opol Nr 5 poz. 73)
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/227/17

Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Mapa - Granice terytorialne Gminy Niemodlin
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/227/17

Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy

Sołectwo Brzęczkowice
Sołectwo Gościejowice z przysiółkiem Gościejowice Małe
Sołectwo Góra  z przysiółkiem Mała Góra
Sołectwo Grabin
Sołectwo Gracze
Sołectwo Grodziec (obejmuje dwie wsie Grodziec i Grodziec Drugi)
Sołectwo Jaczowice
Sołectwo Jakubowice
Sołectwo Krasna Góra
Sołectwo Lipno
Sołectwo Magnuszowice
Sołectwo Magnuszowiczki
Sołectwo Michałówek
Sołectwo Molestowice
Sołectwo Piotrowa
Sołectwo Radoszowice
Sołectwo Rogi
Sołectwo Roszkowice
Sołectwo Rutki
Sołectwo Rzędziwojowice
Sołectwo Sady
Sołectwo Sarny Wielkie
Sołectwo Sosnówka
Sołectwo Szydłowiec Śląski
Sołectwo Tarnica
Sołectwo Tłustoręby
Sołectwo Wydrowice
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