
Załącznik do Uchwały Nr IV/ 37 /03
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 4 marca 2003

STATUT GMINY SŁAWATYCZE

Postanowienia ogólne
§ 1

Gmina Sławatycze jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie.
§ 2

1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

2. Gmina posiada osobowość prawną. 
3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 3
Podstawowym obowiązkiem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

§ 4
Siedzibą Gminy jest miejscowość Sławatycze.

§ 5
1. Gmina Sławatycze położona jest w powiecie bialskim i obejmuje obszar 71,1 km.kw. 
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 10 000 przechowywana w Urzędzie

Gminy.
§ 6

Herbem Gminy Sławatycze jest wizerunek orła z mitrą na głowie i tarczą radziwiłowską na piersi z
trzema żółtymi trąbami na niebieskim tle.

Zakres działania i zadania gminy.
§ 7

1. Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

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

3. Zadania przejęte w drodze porozumienia są wykonywane po zapewnieniu przez
administracje rządową i samorządową środków na ich realizację w postaci zwiększenia
dochodów własnych gminy lub subwencji.

§ 8
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy:

1/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz,
4/ lokalnego transportu zbiorowego,
5/ ochrony zdrowia,
6/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7/ gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8/ edukacji publicznej,
9/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,



11/ targowisk i hal targowych,
12/ zieleni gminnej i zadrzewień,
13/ cmentarzy gminnych,
14/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazyny
przeciwpowodziowego,
15/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
16/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
17/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18/ promocji gminy,
19/ współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 9
1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy

z innymi podmiotami. 
2. Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o

charakterze użyteczności publicznej.
§ 10

1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze
współdziałania międzygminnego. 

2. Gmina dla wspólnego realizowania zadań publicznych może przystąpić do związku
komunalnego. 

3. Gmina może zawierać porozumienia z inną gminą w celu powierzenia jej określonych zadań
publicznych.

Władze gminy.
§ 11

1. W sprawach objętych zakresem działania samorządu gminy najwyższą władzę stanowi
wspólnota samorządowa mieszkańców gminy. 

2. Mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i
referendum lub za pośrednictwem organów gminy. 

3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów i referendum określają odrębne ustawy.
§ 12

1. Organami gminy są:
1/ Rada Gminy,
2/ Wójt.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Gmin oraz wyboru Wójta określają odrębne
ustawy.

§ 13
Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej jest Rada Gminy, do której należy
rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej.

§ 14
1. Rada Gminy składa się z 15 radnych. 
2. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 15
1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

1/ uchwalanie statutu gminy,
2/ ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,



3/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu,
oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta,
4/ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdanie w wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6/ uchwalanie programów gospodarczych,
7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizacje zadań
przez te jednostki,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w
odrębnych ustawach,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących:

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przez Wójta
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowychzaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i
występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, i/ ustalania maksymalnej
wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10/ określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań zleconych,
12/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
na ten cel odpowiedniego majątku,
12a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych,
13/ podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
wznoszenia pomników,
14/ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,
15/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

§ 16
Rada Gminy nie może przenosić swoich wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

§ 17
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszego Statutu.

§ 18
Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. 

§ 19
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków. 
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący

Rady Gminy.



§ 20
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych

gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności
dokumentacji ze stanem faktycznym. 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu
gminy. 

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. 

4. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną
Izbę Obrachunkową.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy w zakresie i

formach wskazanych przez Radę. 
2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa odrębny Regulamin stanowiący

załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 22

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje
zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia. 

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
§ 23

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Tekst roty
określa art.23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Radni nieobecni na pierwszej Sesji Rady Gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie
trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. 

3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
§ 24

1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w Urzędzie Gminy, w której radny
uzyskał mandat. 

2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego
zastępcy. 

3. Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

4. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących
podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. 

5. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z
innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny
uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem takiej działalności. 

6. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie: Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika
Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i
członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami
władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą te osoby.

§ 25
1. Radni, Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy, kierownicy gminnych

jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta są
obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

2. Wzór i treść oświadczenia określają odrębne przepisy.
§ 26

1. Oświadczenia majątkowe wraz kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego  dochodu
w roku podatkowym / PIT/ za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch
egzemplarzach: 



1/ Radny - Przewodniczącemu Rady,
2/ Wójt, Przewodniczący Rady - Wojewodzie,
3/ Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik jednostki 
organizacyjnej gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
– Wójtowi.

2. Radni i Wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania, a kolejne oświadczenie – co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31
grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

3. Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik gminnej jednostki
organizacyjnej oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta składają
pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub
od dnia zatrudnienia, a kolejne oświadczenie - co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania
umowy o pracę. 

4. Analizy złożonych oświadczeń dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe.
§ 27

1. Osoby wymienione w § 26 ust.1 Statutu są obowiązane do złożenia oświadczenia o
prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych,
zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której
osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona.

§ 28
1. Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie 

zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. 
2. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej / Dz. U Nr 112, poz.1198/.

§ 29
1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w określonym terminie przez:

1/ Radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia,
2/ Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu
Wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być
złożone oświadczenie majątkowe do dnia jego złożenia.

1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego, oświadczeń i informacji, o których mówi art.24j
ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przez Sekretarza i Skarbnika Gminy -powoduje
odwołanie tych osób przez Radę Gminy w drodze uchwały po upływie 30 dni od dnia, w
którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji. 

2. Niezłożenie oświadczenia majątkowego, oświadczeń i informacji, o których mówi art. 24j
ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przez Zastępcę Wójta, kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej oraz osoby wydające decyzje administracyjne w  imieniu Wójta -
powoduje odwołanie lub rozwiązanie z tymi osobami umowy o pracę przez właściwy organ
po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin złożenia oświadczenia lub informacji. 

3. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 3 i 4 jest równoznaczne
z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie  art.52 § 1 pkt.1 Kodeksu
pracy.

§ 30
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach,
informacjach o których mowa w art.24j ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

§ 31
Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownik gminnej jednostki
organizacyjnej oraz osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta w trakcie pełnienia funkcji lub trwania
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie
mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w



wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu określonego w art. 24m ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym.

§ 32
1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla

funkcjonariuszy publicznych. 
2. Na zasadach określonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów

podróży służbowych. 
3. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego

interesu prawnego.
§ 33

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. 
2. Kadencja Wójta zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem

upływu kadencji Rady Gminy. 
3. Wójt powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia swojego zastępcę. 
4. Odwołanie Wójta w czasie trwania kadencji następuje w drodze referendum. 
5. Tryb postępowania w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta w

czasie kadencji określają art.28a, 28 b i 28c ustawy o samorządzie gminnym. 
6. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez 

nowo wybranego Wójta.
§ 34

Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
Tekst roty określa art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.

§ 35
1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
2/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
4/ wykonywanie budżetu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 36
1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje

pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. 
3. W uzasadnionych wypadkach zagrożenia życia ludzi lub mienia Wójt może zarządzić 

ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. 
4. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.
§ 37

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. 
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny

nadany przez Wójta w drodze zarządzenia, 
3. Wójt jest Kierownikiem Urzędu Gminy. 
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy

Wójta lub Sekretarzowi Gminy. 
5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników  Urzędu

Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
6. Status prawny pracowników Urzędu Gminy określa ustawa o pracownikach 

samorządowych.
§ 38

1. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do
wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych. 



3. Od decyzji wydanej przez Wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 
Jednostki pomocnicze gminy.

§ 39
1. Rada Gminy może tworzyć w drodze uchwały jednostki pomocnicze Gminy / sołectwa/. 
2. Przy podziale Gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim uwarunkowania

przestrzenne, gospodarcze, komunikacyjne oraz więzi społeczne. 
3. Konsultacje w sprawie tworzenia, łączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej

przeprowadza się w formie określonej uchwałą Rady Gminy.
§ 40

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym Statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

§ 41
W skład Gminy wchodzą następujące Sołectwa:

1/ Sławatycze
2/ Sławatycze Kolonia
3/ Liszna
4/ Mościce Dolne
5/ Nowosiółki
6/ Terebiski
7/ Jabłeczna
8/ Parośla - Pniski
9/ Zańków
10/ Sajówka
11/ Krzywowólka
12/ Krzywowólka Kolonia 

§ 42
Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 43
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

§ 44
1. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką. 
2. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,

spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 45

Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać Sołectwu wydzieloną część mienia komunalnego,
którym ta jednostka może zarządzać na zasadach określonych w Statucie.

§ 46
1. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich

samych zasadach jak radnych, Sołtysa o Sesji Rady Gminy. 
2. Sołtysi uczestniczą w Sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu. 
3. Sołtysi mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji jeżeli przedmiotem obrad są sprawy

dotyczące Sołectwa.
§ 47

Rada Gminy określa zasady, na jakich Sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.

Akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę
§ 48

1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na terenie gminy. 



2. Gmina może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 
1/ wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2/ organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3/ zasad zarządu mieniem Gminy,
4/ zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne
dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i
bezpieczeństwa publicznego.

§ 49
1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. 
2. W pilnych przypadkach przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia. 
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust.2 podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady. 
4. Zarządzenie traci moc w wypadku odmowy zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Gospodarka finansowa gminy.
§ 50

1. Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. 
2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. 
3. Projekt budżetu przygotowuje Wójt. 
4. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

Wójt przedkłada Radzie Gminy najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok
budżetowy i przesyła projekt w celu zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Budżet gminy jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
§ 51

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt. 
2. Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo;
1/ zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach
wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
2/ emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę
Gminy,
3/ dokonywania wydatków budżetowych,
4/ zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
5/ dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6/ blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 52
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

3. Kontrolę nad gospodarką finansową Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
Postanowienia końcowe

§ 53
1. Przepisy gminne ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w

inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
2. Przepisy gminne mogą być również publikowane w prasie i na stronie internetowej gminy. 
3. Jeżeli ustawa szczególna tak stanowi, przepisy gminne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


