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2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej vqi'znalza na piśmie
kierownika zespołu kontrolnego, ktÓry dokonuje podziału czyn-

ności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole probtemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez .iednego członka Komisji Rewizyjnej.
4' Kontrole (z zastrzęŻeniem ust. 6) pzeprowadzane są
na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przezPrze'
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane
do przeprowadzenia kontroli"
S'Kontrolujący obowiązani są przed przystą:ieniem do

czynnościkontrolnych okazaĆ kierownikowi kontrolowanego

podrniotu upoważnienia, o których rnowa w ust. 4 oraz dowody

osobiste.

6.W paypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członkÓw

Komisji Rewizyjnej może pzystąpiĆ do kontroli problemowej

bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa W ust' 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki
uwaŻa się w szczególności sytuacje, gdy zachodzą przesłanki
pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąc niebezpieczeństwa dla zdrowia lub Źycia
ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych stral material_
nych w mieniu komunalnym.
7"W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o ktÓrych
mowa W ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w
najkrÓtszym możliwym terrninie - do Przewodniczącego Komi_
sji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8.W przypadku nie zwrocenia się o wyrażenie zgody, lub
odmowy
wyrażenia zgody, o ktÓrej mowa w ust. 7, kontrolują
też
cy niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z pod_
jętych działań, która podiega włączeniu do akt Kornisji Rewizyjnej.
$ 93' 1" W razie powzięcia w lokł: kontroli uzasadnionego
podejrzenia popełnien ia przestępstwa, kontrolujący niezwłocz_
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanejjednostki i Wójta
Gminy, wskazu'!ąc dowody uzasadniające zawiadomienie.
2' JeŻeli podejrzenie dotyczy osoby Wojta Gminy, konirolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady'

s 94' 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiąza_
ny jest zapewnić warunki i środkidla prawidłowego przeprowa-

dzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest
w szczególności pzedkładać na żądanie kontrolujących dokurnenty i rnateriaĘ niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz
umożliwiĆ kontrolującym wstęp do obiektÓw i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu' który odrnÓwi
wykonania czynności, o których mowa W ust' 1 i 2, obowiązany
jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaŚnienia'
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego
podmlotu obowiązany jest udzieliÓ ustnych i pisemnych wy'jaśnień,takŻe w przypadkach innych, niŹ określone w ust. 3
$ 95. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwościw dniach oraz godzinach praqy kontrolowanego podmiotu.
4. ProtokoĘ kontroli
s 96. 1. Kontrolujący spoządzaiąz przeprowadzonej kon-

w terminie 7 dni od daty je.i zakończenia - protokół pokon_

troli
trolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu'
_
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2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynnoŚci kontrolnych,
4) określenieprzedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objętego kontrolą,
5) imię i nazwiskc kierownika kontrolowanego podmiotu,
6)przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególnościwnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowościw działalnościkontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawańe w protokole,
7)datę i miejsce podpisania protokołu,
8)podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika
kontrolowanego podrniotu, lub notatkę o odmowie podpisania
protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2' ProtokÓł pokontrolny może także zawierać wnioski oraz
propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowościstwierdzonych w wyniku kontroli.

s 97. 1' W przypadku odmowy podpisania protokołu przez
kierownika kontrolowanego podmiotu' jest on 'rbowiązany do
złożenia _ w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wy.jaśnienia jej przylzyn'

2. Wyjaśnienia, o których mowa W ust. 1 składa się na
ręce Przewoclniczącego Komisji Rewizyjnej.
s 98' 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyĆ
ręce
Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli ijej
na

wyników.
2.Uwag|, o ktÓrych mowa W ust. 1 składa się w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podrniotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

$ 99. Protokół pokontrolny sporządza się w tzech egzemplarzach' które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otzylnują: Przewodnlczący Rady, Przewodniczący Kornisji Re_
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy

l

isprawozdania Komisji Rewizyjnej

$ 100. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do za-'
twierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 siycznia każdego
roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawieraĆ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terrniny i wykazjednostek, ktÓre zostanąpoddane kontroli kompleksowej"
3. Rada może zatwierdziĆ jedynie częśĆplanu pracy Ko_
nrisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moŹe nastąpic po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego części.

$ 101. 1' Komisja Rewizyjna składa Radz|e - w terminió

do końca lutego każdego roku - roczne sprawozdanle ze swojej
działalnościw roku poprzednim'
2' Sprawozdanie powinno zawieraĆ:

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj iczas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowościwykrytych w
toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną'
4) v,rykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz znajważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem określonymw ust.'l, Komisja Rewi-

zyjna składa sprawozdanie ze swej działalnościpo podjęciu

stosownej uchwały Rady, określającejprzedmiot i termin złoże_
nia sprawozdania.
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

RozdziałXll

Zasady działania klubów radnych

S 102. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach

P rzewodn iczącego, zg od
nym planem p'acy oraz w miarę potrzeb.

zwoływanych przez jej
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2' Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posie_
dzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej'
3. Posiedzenia, o jakich mowa W ust 2, mogą byĆ zwoły_
Wane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 3 członków Komis.ii Rewizyjnej.
4' Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosiĆ na
posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Kornisji Rewizyjnej'
2) osoby zaangaŻowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze biegłych lub ekspeńÓw.

je.j

5' - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody opolskiego

z dnia 30 sĘcznia 2003r.
6' Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzac

Nr PN'lll-BD_0911-1-1112003

protokÓł, który winien być podpisanY przez wszystkich członkÓw

komisji uczestniczących w posiedzeniu.

$ 103. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadająauykłąwięk_

szościągłosów w obecnoŚci co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

riÓw

s

108. Radni mogą'tworzyc kluby radnych, według kryte-

pzez siebie pzyjętych

.

$ 109. l.Warunkiem utwozenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.

2.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone
Przewodniczącemu Rady.
3.W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu'
4.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący kiubu jest obowiąany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady'
1. Kluby działająwyłącznie w ramach Rady.
2' Pzewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

s 11o'

s 111. 1. Kluby działająw okresie kadencji Rady' UpĘw
kadencji Rady jest rÓwnoznaczny z rozwiązaniem klubów
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszernurozwiązaniu na
mocy uchwał ich członkóvł, podejmowanych bezwzględną większościąw obecnościco najmniej połowy ezłonków klubu.
3. _ Rozstrzygnięcle nadzorcze Wojewody Opolskiego
l.lr PN.lll-BD-0911-1-1112003 z dnia 30 stycznia 2003r.

$ 104. obsługę biurową Kornisji Rewizyjnej zapewnia

$ 112. Prace klubów organizują przewodniczący klubów,
wybierani przez członkÓw klubu'

Komisia Rewizyjna rnoże korzystaÓ z porad, opi_

$ 113' 1. Kluby mogą r'lchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą byc spzeczne ze Statu-

Wójt Gminy.

$105.

1

.

nii i ekspeńyz osób posiadających wiedzę fachclwą w zakresie

związanym z przedmiotem jej działania'
2.W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej Umowy i dokonania wypłaty
wynag rodzenia ze środkÓw komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zaządzające mie-

tem Gminy.

Gminy.

$ 11 5. Na wniosek pzewodniczących klubów WÓjt Grniny
obowiązany jest zapewniÓ kluborn organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

niem kornunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu

$ 106. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub
po powzięciu stosownych uchwał przez Wszystkie zainteresowane komisje, współdziałaĆw wykonywaniu funkcji kontrolnej z
innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwościrzeczowej.
2. WspÓłdziałanie moŹe polegaĆ w szczegÓlnoŚci na wyrnianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalnościkontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÓ|nych kontrcli.
3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracaÓ się

do pzewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w
skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w za-

kresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli,
prowadzonej przez Komisję Rewizyjną, stosuje się odpowied-

przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację wspołdziałania poszczególnych komisji w celu właŚciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnlo

nych kontroli.

$ 107. Komisja Rewizyjna może występowac do organow
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionalną lzbę Obrachunkową, Najwyższą lzbę Kontroli lub
inne organy kontroii .

$ 114. 1' Klubom pzysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji itrybu działarria Rady'
2' Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji
Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

Rozdział !X
Udział Wójta Gminy w pracach Rady
$ 1 16. WÓjt Gminy uczestniezy w sesjach Rady

.

$ 117. Na wniosek Komisji Rady po uzgodnieniu terminu
posiedzenia WÓjt uczestniczy w jej posiedzeniu.
$ 11 8. Zastępca WÓjta Gminy przejmuje wykonywanie za'
dań i kcmpetencjiokreŚlonych w $ 116- s 117 w pzypadku tlzyskania upoważnienia od Wójta Gminy.

RozdziałX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady' Kornisji iWójta Gminy
$ 119. obywatelom udostępnia się dokumenty określone

w ustawach.
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$ 120'Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich
formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz Statutem.

s 121 ' 1 . Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udo$ępniJ się w Biuze Rady ( zajmującej się obsługą Rady), w dniach
pracy uzęou Gminy, w godzinach przyjmowania interesantÓw
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta Gminy oraz Urzę-

du udostępniane są w Wydziale organizacyjnym Urzędu, w
dniach i godzinach pzyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty' o jakich mowa W ust. 1 i2 są również dostępne w wewnętznej sieci informatycznej Urzędu Gmi_
ny oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

$122' Realizacja uprawnień określonych w $ 119 i 120
może się odbywacwyłąeznie w Urzędzie Gminy iw asyście pra-

-

RozdziałXl

Pracown cy sam orządowi
i

s124. W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania
trudnia się pracowników na następujących stanowiskach:

za_

- kierowników referatów'

RozdziałXll

Postanowienia końcowe

$ 125' Traci moc uchwała Nr XlV/ 83/ 96 Rady Gminy z
dnia 14 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Reńska Wieś .

s 126. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Uzędowym Województwa opolskiego'
Pzewodniczący

cownika Urzędu Gminy.

Rady Gminy w Reńskiej Wsi

Józef Ludwig

123. - Rozstrzygnięcle nadzorcze Wojewody opol_
skiegoN r PN.l I l-BD-09 1 1'1'1 1 l2OO3 z d n ia 30 styczni a 2003r'

s
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