UCHWAŁA NR IX/57/2011
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) – Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co
następuje:
§ 1. Dotychczasowy zapis w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr VI/38/2003 Rady
Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. § 1 oznacza się jako ust. 1 oraz
wprowadza się ust. 2 o następującej treści:
"2. Statut Gminy określa:
1) ustrój gminy;
2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, w tym jej Komisji oraz
Wójta Gminy;
3) zasady prowadzenia gospodarki finansowej gminy;
4) zasady tworzenia, znoszenia, łączenia i podziału jednostek pomocniczych gminy
oraz uprawnienia tych jedniostek do prowadzenia gospodarki finansowej;
5) zasady dostępu do dokumentów wytworzonych przez organy gminy i komisje
rady".
i ust. 3 o brzmieniu: "3. Ilekroć jest mowa w statucie o:
1) gminie - należy rozumieć Gminę Dobroń;
2) radzie - należy rozumieć Radę Gminy w Dobroniu;
3) komisji - należy rozumieć Komisje Rady Gminy w Dobroniu;
4) komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy
w Dobroniu;
5) przewodniczącym
w Dobroniu;

-

należy

rozumieć

Przewodniczącego

Rady

Gminy

6) wójcie - należy rozumieć Wójta Gminy Dobroń;
7) jednostce pomocniczej - należy rozumieć sołectwo;
8) urzędzie - nalezy rozumieć Urząd Gminy w Dobroniu;
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9) statucie - należy rozumieć Statut Gminy Dobroń".
§ 2. 1. W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "2. Gmina podzielona
jest na 18 jednostek pomocniczych, którymi są następujące sołectwa:
- Barycz,
- Chechło Pierwsze,
- Chechło Drugie
- Dobroń Duży,
- Dobroń Mały,
- Dobroń Poduchowny
- Ldzań,
- Markówka,
- Mogilno Duże,
- Mogilno Małe,
- Morgi,
- Orpelów,
- Poleszyn
- Przygoń
- Róża,
- Wincentów,
- Wymysłów,
- Zakrzewki.
2. W paragrafie 2 skreślić ust. 4.
§ 3. W paragrafie 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "2. Gmina może
wykonywać zadania publiczne w drodze współdziałania z innymi jednostkami
samorządu
terytorialnego,
poprzez
tworzenie
związków
międzygminych,
stowarzyszeń oraz zawierać porozumienia międzygminne. Gmina, związki
międzygminne, oraz stowarzyszenia mogą udzielać sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego pomocy, w tym pomocy finansowej".
§ 4. Paragraf 21 otrzymuje nowe brzmienie: "Odrębne ustawy określają źródła
dochodów gminy. Dochodami gminy mogą być także wpływy z samoopodatkowania
mieszkańców".
§ 5. Paragraf 23 otrzymuje nowe brzmienie: "Za prawidłową gospodarkę
finansową gminy odpowiada wójt".
§ 6. Paragraf 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wniosek o utworzenie,
zniesienie, połączenie i podzielenie jednostki pomocniczej podlega rozpatrzeniu
w trybie konsultacji, jeżeli złoży go nie mniej niż 10 uprawnionych do głosowania
mieszkańców.
§ 7. W paragrafie 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada nadzoruje działalność
sołectwa za pomocą Komisji.", skreśla się ust. 3.
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§ 8. W paragrafie 26 wprowadzić ust. 3 o brzmieniu: "3. Sołectwa prowadzą
gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Rada może wyodrębnić
w budżecie środki finansowe stanowiące "fundusz sołecki".
§ 9. W paragrafie 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dokumnety z zakresu
działania rady i komisji udostępnia się do wglądu na stanowisku ds. obsługi
organów samorządowych w dniach i godzinach pracy urzędu."
§ 10. W paragrafie 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Dokumenty z zakresu
działania wójta oraz urzędu udostępnia sekretarz gminy, w dniach i godzinach pracy
urzędu."
§ 11. Paragraf 30 otrzymuje nowe brzmienie: "W sprawach nieuregulowanych
przepisami niniejszego statutu mają zastosowanie następujące przepisy:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191),
3) ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 , poz. 1190 z późniejszymi
zmianami),
4) ustawa z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami),
5) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240 z późniejszymi zmianami.).
§ 12. W załączniku Nr 3 do statutu wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 22 otrzymuje nowe brzmienie: "Rada Gminy zamieszcza ważniejsze
informacje ze swej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej".;
2) W paragrafie 39 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: "6. Komisje stałe Rady
Gminy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swych członków,
w głosowaniu jawnym, zwykłą wiekszością głosów Przewodniczącego oraz
Zastępcę Przewodniczącego Komisji, których w tym trybie mogą odwołać";
3) W paragrafie 45 ust. 1 po słowie: "komisji" skreśla się słowa "wybrany przez
Radę".
§ 13. W załączniku Nr 4 do statutu w rozdziale 1 skreśla się punkt 2.
§ 14. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.
§ 16. Uchwała poglega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu
Tomasz Kania
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