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Uchwala nr XLIV/406/02
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim
z dnia 11 wrzesnia 2002 roku
w sprawie: przyj^cia Statutu Gminy Aleksandrow Lodzki.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 wraz pozniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Aleksandrowie Lodzkim
uchwala, co nastepuje:

§1
Przyjmuje si§ Statut Gminy Aleksandrow Lodzki, ktorego tekst stanowi zalajszmk do
niniejszej uchwafy.

§2
Wykonanie uchwaty powierza si? Zarzajdowi Gminy Aleksandrow Lodzki.
§3
Trac^moc nastepujajze uchwafy Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim:
1) nr XXV/166/96 z dnia 25 wrzesnia 1996 roku w sprawie przyj^cia Statutu Gminy
i Miasta Aleksandrow Lodzki,
2) nr XXIX/196/97 z dnia 29 stycznia 1997 roku w sprawie sprostowania oczywistych
omylek pisarskich w uchwale nr XXV/166/96 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Lodzkim z dnia 25 wrzesnia 1996 roku w sprawie przyj^cia Statutu Gminy i Miasta
Aleksandrow Lodzki,
3) nr XXXII/211/97 z dnia 30 kwietnia 1997 roku w sprawie zmiany uchwafy nr
XXV/166/96 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim z dnia 25 wrzesnia 1996 roku
w sprawie przyj^cia Statutu Gminy i Miasta Aleksandrow Lodzki,
4) nr X/90/99 z dnia 6 pazdziernika 1999 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy
Aleksandrow Lodzki, ktorego tekst stanowi zalajcznik do uchwaly nr XXV/166/96
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim z dnia 25 wrzesnia 1996 roku w sprawie
przyj^cia Statutu Gminy i Miasta Aleksandrow Lodzki.
§4

Uchwala wchodzi w zycie w dniu wyborow do organow stanowi^cych jednostek samorzajiu
terytorialnego przeprowadzonych w zwiajzku z zakonczeniem kadencji tych organow
wybranych w dniu 11 pazdziernika 1998 roku.

§5
Uchwala podlega ogloszeniu:
1) w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego,
2) na tablicy ogloszen Urz^du Gminy Aleksandrow Lodzki,
3) w lokalnej prasie.
'

Zalqcznik do uchwaty nrXLlV/ 406/02
Rady Mieiskiej w Aleksandrowie Lodzkim
z dnia 1 1 wrzesnia 2002 roku

STATUT GMINY
ALEKSANDROW LODZKI
DZIAL I
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1. Gmina Aleksandrow Lodzki, zwana w dalszej cz^sci niniejszego statutu "gmina/1, jest
jednostkq. samorzajdu terytorialnego powolana^ dla organizacji zycia publicznego na swym
terytorium.
2. Mieszkancy gminy stanowia^ gminna^ wspolnot? samorzajdow^.
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Gmina obejmuje obszar o powierzchni 1 15,6§km
. Granice gminy okreslone zostafy na mapie
stanowi^cej zalajcznik nr 1 do niniejszego statutu.

§3
1 . Siedziba^ organow gminy jest miasto Aleksandrow Lodzki.
2. Herbem gminy jest herb miasta Aleksandrowa Lodzkiego. Wzor herbu stanowi zalajcznik
nr 2 do niniejszego statutu.
3. Barwami gminy sa^barwy miasta Aleksandrowa Lodzkiego. Wzor barw stanowi zalajcznik
nr 3 do niniejszego statutu.
4. Zasady uzywania nazwy, herbu i barw gminy okresla Rada Miejska w Aleksandrowie
Lodzkim w odrebnej uchwale.
§4
1 . Gmina posiada osobowosc prawna^.
2. Do zakresu dzialania gminy naleza^ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne we wlasnym imieniu i na wlasna^ odpowiedzialnosc.
§5
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do zadan wlasnych gminy.
W szczegolnosci zadania wlasne obejmuja^ sprawy:
1) ladu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2) gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci^gow i zaopatrzenia w wod?, kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciekow
komunalnych, utrzymania czystosci i porzajdku oraz urzajdzen sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadow komunalnych, zaopatrzenia w energi? elektrycznq. i cieplna^
oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spolecznej, w tym osrodkow i zakladow opiekunczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placowek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urzajizen sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i zadrzewien,
13) cmentarzy gminnych,
14)porzajdku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektow i urzajdzen uzytecznosci publicznej oraz obiektow
administracyjnych,
16)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciajzy opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorzajdowej,
18) promocji gminy,
19) wspolpracy z organizacjami pozarzajdowymi,
20) wspolpracy ze spolecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw.
§6
1. Szczegolowy zakres dzialania gminy okreslajaj
1) ustawy i inne przepisy prawa wydane na ich podstawie,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorzajdu terytorialnego i organami
administracji rzajdowej,
3) uchwafy Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim podj?te w celu realizacji
rozstrzygni^c referendum gminnego oraz inne uchwaly podejmowane w celu realizacji
zbiorowych potrzeb wspolnoty.
2. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) swoj e organy lub j edno stki organizacyj ne gminy,
2) gminne j edno stki pomocnicze.
§7
1. Gmina moze tworzyc jednostki pomocnicze: sotectwa, dzielnice, osiedla i inne.
2. Uchwaly o utworzeniu, tajczeniu, podziale oraz zniesieniu jednostek pomocniczych
podejmuje Rada Miejska w Aleksandrowie Lodzkim po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkancami obszaru lub z ich inicjatywy.
3. Konsultacje wymienione w ust. 2 musza^ obejmowac nast?pujajce zagadnienia:
1) zapotrzebowanie spoleczne,
2) projekt granic planowanych jednostek pomocniczych uwzgl^dniajajcy naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wi^zi spoleczne,
3) projekt zadafi i uprawnien przewidywanych dla planowanych jednostek
pomocniczych.
4. Konsultacje wymienione w ust. 2 i 3 przeprowadza Burmistrz Aleksandrowa Lodzkiego
w formic zebran mieszkancow. Mozliwe jest ponadto przeprowadzenie ankiety w lokalnej
prasie.
5. Statut jednostki pomocniczej uchwala Rada Miejska w Aleksandrowie Lodzkim.
6. Wykaz jednostek pomocniczych wraz z ich granicami prowadzi Burmistrz Aleksandrowa
Lodzkiego.
§8
Organami Gminy saj
1) Rada Miejska w Aleksandrowie Lodzkim, zwana w dalszej cz^sci niniejszego statutu

,,rada"
2) Burmistrz Aleksandrowa Lodzkiego, zwany w dalszej czesci niniejszego statutu
,,burmistrzem".
§9
Dzialalnosc organow gminy jest jawna. Ograniczenia jawnosci mogq. wynikac wylajcznie
z ustaw.
§10
1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady oraz o terminie, miejscu
i przedmiocie posiedzenia komisji rady podaje si? do publicznej wiadomosci, co
najmniej na 3 dni przed data^ sesji czy posiedzenia, poprzez wywieszenie ogloszenia na
tablicy informacyjnej rady.
2. W pomieszczeniu, w ktorym odbywa si? sesja rady lub posiedzenie komisji rady musza^
bye wyznaczone miejsca dla publicznosci.
3. W przypadku naruszania porzajdku lub zagrozenia bezpieczenstwa publicznego,
przewodniczajcy obrad, ma prawo zajdac opuszczenia sali przez osoby naruszajajce
porzajdek lub zagrazajajce bezpieczenstwu. Fakt ten odnotowuje si? w protokole
posiedzenia.
§11
Obywatele majq. prawo uzyskiwania informacji dotycza_cych dzialalnosci organow
gminy i komisji rady.
2. Do udzielania informacji, o ktorych mowa w ust. 1, upowaznieni sa;
1) radni,
2) burmistrz i jego zast?pcy,
3) skarbnik gminy i sekretarz gminy,
4) naczelnicy wydzialow urz?du gminy,
5) Biuro Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim,
6) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
7) inni pracownicy Urz^du Gminy Aleksandrow Lodzki upowaznieni do tego przez
burmistrza.
3. Osoby podaj^ce informacje, o ktorej mowa w ust. 1, zobowiajzane sa^takze do podania
osobie informowanej swojego imienia i nazwiska oraz pemionej funkcji.
1.

§12
1. Obywatele maja^ prawo dostej>u do dokumentow wynikajajsych z wykonywania zadan
publicznych, w tym protokolow posiedzen rady i komisji rady na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dost?pie do informacji publicznej
(Dz. U. nr 112,poz.ll98).
2. Dostej), o ktorym mowa w ust. 1, polega na prawie do:
1) swobodnego wglajdu,
2) robienia notatek i wypisow,
3) kopiowania bajdz drukowania,
4) przeslania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie
stosowany nosnik informacji.
4. Rada w odr?bnej uchwale okresli zasady obliczania pobieranej oplaty za dodatkowe
koszty zwiq.zane z realizacja^prawa okreslonego w ust. 2 pkt. 3 i 4.
5. Dost?p do dokumentow zapewniaja^:
1) Biuro Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim,

2)

Wydzial Organizacyjny Urz^du Gminy Aleksandrow Lodzki.
DZIAL II
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJEJSKIEJ
Rozdzial I
Rada

§13
Rada jest organem stanowi^cym i kontrolnym gminy.
§14
Do wylajDznej wlasciwosci rady nalezy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego dzialania oraz
przyjmowanie sprawozdan z jego dzialalnosci,
3) powofywanie i odwoiywanie skarbnika gminy, ktory jest glownym ksi?gowym budzetu,
oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
4) uchwalanie budzetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budzetu oraz
podejmowanie uchwafy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego
tytuhi,
5) uchwalanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programow gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzialania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skladnikow
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania srodkow budzetowych na realizacj?
zadan przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwal w sprawach podatkow i oplat w granicach okreslonych
w odr^bnych ustawach,
9) podejmowanie uchwal w sprawach majajtkowych gminy, przekraczajajcych zakres
zwyklego zarzajdu, dotyczajcych:
a) okreslania zasad nabycia, zbycia i obciajzania nieruchomosci gruntowych oraz ich
wydzierzawiania lub najmu na okres dhizszy niz trzy lata, o ile ustawy szczegolne nie
stanowiq. inaczej; do czasu okreslenia zasad burmistrz moze dokonywac tych
czynnosci wyla^cznie za zgoda^ rady,
b) emitowania obligacji oraz okreslania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
burmistrza,
c) zaciajjania dhigoterminowych pozyczek i kredytow,
d) ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek i kredytow krotkoterminowych
zaci^ganych przez burmistrza w roku budzetowym,
e) zobowiajzafi w zakresie podejmowania inwestycji i remontow o wartosci
przekraczaja^cej granice ustalanq. corocznie przez rad?,
f) tworzenia i przystejx>wania do spotek i spoldzielni oraz rozwia^zywania
i wyst^powania z nich,
g) okreslania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzialow i akcji przez burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi?biorstw, zakladow i innych gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wyposazania ich w majajtek,
i) ustalania maksymahiej wysokosci pozyczek i por^czen udzielanych przez burmistrza
w roku budzetowym,
10)okreslanie wysokosci sumy, do ktorej burmistrz moze samodzielnie zaci^gac
zobowia^zania,

11) podejmowanie uchwal w sprawie przyj^cia zadan z zakresu administracji rzadowej,
z zakresu wlasciwosci powiatu oraz z zakresu wlasciwosci wojewodztwa na podstawie
porozumien zawartych z organami tej administracji,
12) podejmowanie uchwal w sprawach wspoldzialania z innymi gminami oraz wydzielanie na
ten eel odpowiedniego majatku,
13) podejmowanie uchwal w sprawach wspotpracy ze spolecznosciami lokalnymi
i regionalnymi innych panstw oraz przystejxwania do mi?dzynarodowych zrzeszen
spolecznosci lokahiych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwal w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie miodziezowej rady
miejskiej oraz w sprawie nadania jej statutu,
15) podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiow dla uczniow
i studentow.
16) podejmowanie uchwal w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placowek publicznych oraz
wznoszenia pomnikow,
17) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
18) stanowienie w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady.
Rozdzial II
Organy Rady Miejskiej
§15
Organami rady sa;
1) przewodniczajcy rady,
2) komisjerady.
§16
1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczajDego i jednego wiceprzewodniczajcego
bezwzgl^dnq. wi^kszoscia^ glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu
rady, w giosowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodniczaj^ego rady jest wylajcznie organizewanie pracy rady oraz
prowadzenie obrad rady.
3. W przypadku nieobecnosci przewodniczajcego rady jego zadania i kompetencje przejmuje
wiceprzewodniczajcy.
4. Odwolanie przewodnicz^cego rady i wiceprzewodniczacego nast^puje na wniosek co
najmniej 1/4 ustawowego skladu rady w trybie okreslonym w ust. 1.
5. Uchwala dotyczaca odwofenia przewodniczajcego rady bajdz wiceprzewodniczajcego musi
zawierac uzasadnienie.
§17
Sprawa wyboru i odwolania przewodniczajcego rady lub wiceprzewodniczajcego stanowi
oddziehiy punkt porzajdku obrad.
§18
1. Przewodnicz^cy rady czuwa nad przestrzeganiem prawa i ustalonych procedur
w toku prac Rady.
2. Przewodnicz^cy rady organizuje i kieruje praca^ radnych, a w szczegolnosci:
1) zwoluje sesje rady, ustala porzajdek obrad sesji oraz gromadzi i przekazuje radnym
niezb?dne do przeprowadzenia obrad materialy w terminach przewidzianych
w statucie,

2) przewodniczy
na
sesjach
rady
lub
wyznacza
do
prowadzenia
wiceprzewodniczajcego,
3) jest organem wlasciwym do nawiajzywania stosunku pracy z burmistrzem.
4) koordynuje prace komisji rady.

§19
Do pomocy w wykonywaniu swoich zadan rada tworzy state lub dorazne komisje.

§20
Do zadan stafych komisji nalezy:
1) kontrola dzialan burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, dla
ktorych komisja zostala powolana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez rad? lub burmistrza oraz
spraw przedkladanych przez czlonkow komisji,
3) wystspowanie z inicjatywq. uchwalodawczq. oraz przygotowywanie projektow uchwal na
sesj^ rady w zakresie spraw, dla ktorych komisja zostala powolana,
4) kontrola wykonywania uchwal rady w zakresie spraw, dla ktorych komisja zostala
powolana.
§21
Do kompetencji komisji nie nalezy sprawy indywidualne, rozstrzygane w drodze decyzji
administracyjnych.

§22
Zakres dzialania komisji niestalych (doraznych) okresla rada w uchwale o ich powolaniu.
§23
1. Liczba czlonkow kazdej ze starych komisji nie powinna:
1) przekraczac polowy ustawowego skladu rady,
2) bye nizsza niz 5.
2. W miar§ potrzeby rada moze dokonywac zmian w skladzie liczebnym i osobowym
komisji.
3. Przewodniczajcego komisji, a w razie potrzeby takze wiceprzewodniczajcego komisji,
wybiera rada zwykla^ wi^kszoscia^ glosow w glosowaniu jawnym.
§24
Rada powohije nast^pujajce komisje stale:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja ds. Samorzajdu,
3) Komisja Finansow, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska,
4) Komisja Oswiaty, Rodziny i Spraw Spolecznych.
§25
1. Rada kontroluje dzialalnosc burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powohije Komisje^ Rewizyjnq..
2. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodza^ radni, z wyjajtkiem radnych pemia_cych funkcje
okreslone w § 16 ust. 1.
3. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodzq. przedstawiciele wszystkich klubow dzialaja^cych
w radzie.

4. Z zastrzezeniem § 24 ust. 1 liczba czlonkow Komisji Rewizyjnej winna bye liczba^
nieparzysta^.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu gminy i wystejmje z wnioskiem do rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie
absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionally Izb§ Obrachunkowq. w Lodzi.
6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rad? w zakresie kontroli.
Uprawnienie to nie narusza uprawnien kontrolnych innych komisji powofywanych przez
rad?.
§26
1. Rada wybiera Komisj§ Rewizyjna^ na pierwszej sesji po wylonieniu przewodnicz^cego
rady i wiceprzewodniczajcego.
2. Komisja Rewizyjna dziala na zasadach i w trybie okreslonym w §§ 29 - 40 niniejszego
statutu.
§27
1. Do zakresu dzialania Komisji ds. Samorzajdu naleza^ sprawy:
1) ladu przestrzennego i gospodarki nieruchomosciami,
2) gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego,
3) lokalnego transportu drogowego,
4) cmentarzy gminnych,
5) porzajdku publicznego i bezpieczenstwa obywateli,
6) ochrony przeciwpozarowej i przeciwpowodziowej,
7) wspierania i upowszechniania idei samorzajdowej,
8) promocji gminy,
9) wspolpracy z organizacjami pozarzajdowymi,
10) wspolpracy ze spolecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw.
2. Do zakresu zadan Komisji Finansow, Gospodarki, Rohiictwa i Ochrony Srodowiska
naleza^ sprawy:
1) ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) wodocia^gow i zaopatrzenia w wod?,
3) kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania sciekow komunalnych,
4) utrzymania czystosci i porzajdku oraz urzajdzen sanitarnych,
5) wysypisk i unieszkodliwiania odpadow komunalnych,
6) zaopatrzenia w energi? elektryczn^. i cieplnq. oraz gaz,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) targowisk i hal targowych,
9) zieleni gminnej i zadrzewien,
10) utrzymania gminnych obiektow i urzajdzen uzytecznosci publicznej oraz obiektow
adininistracyjnych.
3. Do zakresu dzialania Komisji Oswiaty, Rodziny i Spraw Spolecznych nalezq. sprawy:
1) Edukacji publicznej,
2) pomocy spolecznej, w tym osrodkow i zakladow opiekunczych,
3) ochrony zdrowia,
4) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placowek upowszechniania kultury,
5) kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i sportowych,
6) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciajzy opieki socjalnej,
medycznej i prawnej.
4. Przedmiotowy zakres dzialania komisji nie zwalnia ich od troski o inne zywotne dla
Gminy sprawy - tutaj nie wymienione.

§28
1. Pracami komisji kieruje przewodniczajcy, do obowiajzkow ktorego w szczegolnosci
nalezy:
1) opracowanie rocznych piano w pracy komisj i,
2) ustalanie terminow i porzajdkow obrad posiedzen komisji,
3) czuwanie nad merytorycznym i organizacyjnym przygotowywaniem posiedzen
komisji.
2. Posiedzenia komisji odbywaja^ si? w miar? potrzeb jednak nie rzadziej niz raz na miesiajz.
§29
1. Komisje rady na swych posiedzeniach lub na posiedzeniach wspolnych w szczegolnosci:
1) dokonuja^ analizy zjawisk spolecznych, politycznych i gospodarczych mogajsych mice
wpfyw na dobro i interes gminy,
2) podejmujq. inicjatyw? uchwatodawcza^ i opracowuja^ wstejme projekty uchwal rady,
3) rozpatrujq. i opiniuja^ wstejme projekty uchwal pochodzajce od innych organow,
4) dokonuja^ analizy sprawozdan i informacji pochodzajsych od burmistrza oraz
kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych,
5) na zlecenie rady dokonuj% kontroli podporzajdkowanych jej jednostek,
6) rozpatruja^ sprawy zwi^zane z wprowadzeniem w zycie i wykonywaniem uchwal rady,
7) rozpatrujq. wszelkie sprawy zlecone przez rad? lub jej przewodniczajsego.
2. Obradami komisji kieruje przewodniczajcy komisji, a w razie nieobecnosci
przewodniczajcego - wiceprzewodniczajcy. Uprawnienia wiceprzewodnicza_cego dotyczq.
tylko wewn?trznego toku pracy komisji.

§30
1. Na zajdanie przewodnicz^cego komisji burmistrz oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych obowiajzani sq. przedstawic sprawozdania i udzielac informacji, a takze sa^
obowia^ani uczestniczyc w tych posiedzeniach, na ktorych rozpatrywane sq. sprawy
dotycza^ce ich zakresu dzialania. Osoby te wyjatkowo moga^ upowaznic swojego
przedstawiciela do udziatu w posiedzeniu.
2. Przewodniczajcy komisji moze zaprosic inne osoby niz wymienione w ust. 1 do wzi^cia
udziahi w posiedzeniu, w celu zlozenia informacji i wyjasnien w sprawach b^dajcych
przedmiotem pracy komisji.
3. Na zaproszenie przewodnicza^cego komisji w jej posiedzeniu, z glosem doradczym, mogq.
uczestniczyc eksperci i doradcy. Zasady i tryb korzystania przez komisj? z ekspertyz
i opinii ustala rada na wniosek przewodniczajcego rady.
4. Radni, czlonkowie danej komisji, stwierdzaja^ swoja^ obecnosc na posiedzeniu podpisem
na liscie obecnosci.
§31
Na wypowiedziane przez radnych w toku posiedzenia komisji wnioski i uwagi osoby
wymienione w § 31 ust. 1 udzielajq. odpowiedzi na tym samym lub najblizszym posiedzeniu
komisji. W uzasadnionych przypadkach odpowiedz moze bye udzielona komisji w formie
pisemnej w wyznaczonym do tego terminie.

§32
1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej polowa skladu
osobowego komisji.

2. W razie potrzeby, przewodnicz^cy rady moze zarzajdzic zwolanie posiedzenia jednej lub
wspolnego posiedzenia kilku komisji wyznaczaj^c jednoczesnie przewodnicza^cego tego
posiedzenia.
3. Uchwafy wspolnego posiedzenia komisji sa^ prawomocne gdy zapadaja^ w obecnosci co
najmniej polowy skladu osobowego kazdej z uczestniczacych w takim posiedzeniu
komisji.
§33
1. Komisja uchwala wnioski, opinie, sprawozdania, a takze zalozenia do wst?pnych
projektow uchwal rady, postanowien zawierajajzych jej deklaracje, oswiadczenia lub
apele.
2. Jednostka organizacyjna gminy, pod ktorej adresem uchwalony zostal wniosek komisji,
ma obowiajzek ustosunkowac si? do niego i pisemnie powiadomic przewodniczajcego rady
o zaj?tym stanowisku w terminie 14 dni. Przewodniczajcy rady przekazuje niezwlocznie
tresc odpowiedzi do komisji.
§34
Uchwaly komisji zapadajq. zwykla^ wi?kszoscia^ glosow, w glosowaniu jawnym przez
podniesienie rejd, w obecnosci co najmniej polowy skladu komisji.
1.
2.
3.
4.

§35
W sprawach zwiajzanych z wprowadzeniem w zycie i wykonaniem uchwal rady komisje,
wedhig swej wlasciwosci, przeprowadzajX kontrole.
W przypadku, gdy problematyka zamierzonej kontroli wiajze si? z przedmiotowym
zakresem dzialania takze innej komisji, kontrola winna bye podj?ta we wspoldzialaniu
z zainteresowana^ komisja^ jako kontrola wspolna.
Komisja, ktora przeprowadza kontrol? okresla jej zakres.
Tryb przeprowadzania kontroli okresla odr^bna uchwala rady.

§36
1. Wyniki kontroli ujmuje si? w sprawozdaniach z ich przeprowadzenia.
2. Sprawozdanie winno w szczegolnosci zawierac:
1) wykaz osob przeprowadzaja^cych kontrol?,
2) termin przeprowadzenia kontroli,
3) opis stanu faktycznego w dziedzinie objetej kontrola^,
4) ocen? wykonywania uchwal i wywolanych skutkow spolecznych oraz gospodarczych,
5) ocen? przydatnosci zawartych w uchwalach rozwiazari,
6) wniosek co do sposobu i kierunku dalszego fiinkcjonowania kontrolowanych instytucji
i wykonywania uchwal.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przekazuje si? przewodnicza^cemu rady.
§37
W sprawach kontroli przekazanych komisjom przez rad?, Sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli stanowi oddzielny punkt porzajdku obrad sesji rady.
§38
1. Gala korespondencja komisji jest prowadzona za posrednictwem przewodniczajsego rady.
2. Wystapienia komisji kierowane do wladz czy instytucji pozagminnych musza^ bye
zaopatrzone w pismo przewodnie przewodniczajcego rady, ktorego obowiajzkiem jest takie
wystapienie przeslac adresatowi.

3. Jezeli wystapienie komisji do instytucji pozagminnej ma charakter skargi na jeden
z organow gminy, przewodniczajcy rady przesyla niezwlocznie wspomnianemu
organowi kopi? skargi. Wyslanie kopii nie wstrzymuje dzialari omowionych w ust. 2.

§39
Z przebiegu kazdego posiedzenia komisji sporzajdza si? protokol, ktory jest jedynym
urz?dowym stwierdzeniem przebiegu obrad komisji.
Rozdzial III
Sesje Rady
§40
1. Rada obraduje na sesjach zwofywanych przez przewodniczajcego w miar? potrzeb, nie
rzadziej jednak niz raz na kwartal.
2. Do zawiadomienia o zwolaniu sesji dolajcza si? porzadek obrad wraz z projektami uchwal
3. Rada moze wprowadzic zmiany w porzadku obrad bezwzgl?dna^ wi?kszosciq. glosow
ustawowego skladu rady.
4. Sesja rady moze skladac si? z jednego lub kilku posiedzen.
5. O sesji rady nalezy zawiadomic pisemnie radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia, wskazujajc miejsce, dzien i godzin? pierwszego posiedzenia.
6. Terminy dalszych posiedzen w ramach jednej sesji ustala przewodniczajcy obrad
i zawiadamia o nich ustnie na posiedzeniu.
7. Radni stwierdzaja^ swoja^ obecnosc na kazdym posiedzeniu sesji podpisem na liscie
obecnosci.

§41
1. Na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady przewodniczajcy
rady obowiajzany jest zwolac sesj? rady w ciqgu 7 dni od dnia zlozenia wniosku.
2. Do wniosku o zwolanie sesji doia^cza si? porzajiek obrad wraz z projektami uchwal.
3. Wyznaczony termin sesji nie moze wypasc pozniej, niz w 14 dniu od dnia zlozenia
wniosku.
4. Do zmiany porzadku obrad sesji zwolanej w trybie okreslonym w ust. 1 potrzeba
bezwzgl?dnej wi?kszosci ustawowego skladu rady i zgody wnioskodawcy zwolania sesji.
5. Do sesji zwolanej w trybie okreslonym w ust?pie 1 stosuje si? odpowiednio przepisy § 41
ust. 4-7.
§42
Na wniosek burmistrza przewodniczacy rady jest zobowiazany wprowadzic do porzadku
obrad najblizszej sesji rady projekty uchwal, ktore wplyn?ly do rady co najmniej 7 dni przed
dniem rozpocz?cia sesji.
§43
1. Pierwszq. sesj? nowo wybranej rady zwohije przewodniczajcy rady poprzedniej kadencji
w ciaju 7 dni po ogloszeniu zbiorczych wynikow wyborow do rad na obszarze calego
kraju lub w przypadku wyborow przedterminowych w ci^gu 7 dni po ogloszeniu wynikow
wyboru do rady.
2. Po uphywie terminu okreslonego w ust. 1 sesj? zwoluje komisarz wyborczy w ci^gu 21 dni
po ogloszeniu zbiorczych wynikow wyborow do rad na obszarze calego kraju lub
w
przypadku wyborow przedterminowych w ci^gu 21 dni po ogloszeniu wynikow wyboru
do rady.

3. Jezeli wybory byfy wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwolania rady, pierwsza^
sesj? zwoluje osoba, ktora_ Prezes Rady Ministrow wyznaczyl do pemienia funkcji
organow gminy.
4. Pierwszq. sesj? nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczajcego rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji zwany dalej seniorem.
5. Senior podczas prowadzenia obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady, tylko do czasu
wyboru przewodniczacego rady, posiada jego uprawnienia okreslone w § 47 ust. 3-4, §
51, § 52, § 53 ust. 4, § 54 ust. 1 i 2, § 61, § 69 ust. 1 pkt. 1 i § 70.
§44
1. Radny obowiazany jest kierowac si? dobrem wspolnoty samorzadowej gminy.
2. Radny utrzymuje stalq. wi?z z mieszkancami oraz ich organizacjami,
a w szczegolnosci przyjmuje zgiaszane przez mieszkancow gminy postulaty
i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwiazany
instrukcjami wyborcow.
3. Radny nie moze brae udziahi w glosowaniu w radzie ani w komisji, jezeli dotyczy to jego
interesu prawnego.

§45
1. Na pierwszym posiedzeniu sesji rada dokonuje przyj?cia protokoha z poprzedniej sesji.
2. W porzajdku obrad kazdej sesji zwolanej w trybie § 41 powinno znajdowac si?
sprawozdanie z wykonania uchwal rady i informacja o bieza^cych pracach burmistrza.
§46
1. Radni maja^prawo skladac interpelacje i zapytania w sprawach istotnych dla gminy.
2. Interpelacje i zapytania wnoszone przez radnych mogq. bye kierowane do:
1) burmistrza,
2) przewodniczacego rady,
3) kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikow innych
jednostek, dla ktorych Gmina Aleksandrow Lodzki jest organem zalozycielskim.
3. Interpelacje radni skladaja^ na pismie przewodnicz^cemu rady do momentu rozpocz^cia
obrad.
4. Przewodniczajcy rady w punkcie porzajdku obrad ,Jnterpelacje radnych" odczytuje
ziozone na jego r?ce interpelacje.
5. Zapytania skladane sa^ ustnie w punkcie porzajdku obrad ,^apytania i wolne wnioski".

§47
Interpelacja winna zawierac krotkie przedstawienie stanu faktycznego b?dacego jej
przedmiotem oraz wynikajajce zen pytanie.
§48
1. Odpowiedz na interpelacj? jest udzielana w formic ustnej a na prosb? interpelujajcego
takze w formie pisemnej.
2. Odpowiedz ustna^ sklada si? w odpowiednim punkcie porzajdku obrad biezajcej sesji rady,
a pisemnq. nie pozniej niz w ci^gu 14 dni od zgloszenia interpelacji.
§49
1. Uchwaly rady zapadaja^ zwykla^ wi?kszoscia^ glosow, w obecnosci co najmniej polowy
ustawowego skladu rady, w glosowaniu jawnym, chyba ze przepisy prawa stanowia^
inaczej.

2. Za przyj?ty zwyklq. wi?kszoscia^ glosow uwaza si? ten wniosek, za ktorym wypowiedziala
si? najwi?ksza liczba glosuja_cych, z wylaczeniem tych radnych, ktorzy wstrzymali si? od
glosu.
3. Bezwzgl?dna wi?kszosc glosow ma miejsce wowczas, gdy na kandydata lub za
wnioskiem oddana zostala liczba glosow co najmniej o jeden wi?ksza od sumy
pozostafych waznie oddanych glosow ("przeciw" i "wstrzymujqcych si?").
4. W przypadku rownej liczby glosow "za" i "przeciw" wnioskowi uwaza si?, ze wniosek nie
uzyskal wymaganej wi?kszosci.
§50
Przewodniczacy rady, w porozumieniu z burmistrzem, ma obowiazek zapewnic uczestnictwo
w obradach rady sekretarza i skarbnika gminy, radcy prawnego oraz pracownikow Urz?du
Gminy Aleksandrow Lodzki lub jednostek organizacyjnych gminy wyznaczonych przez
przelozonych do referowania spraw i udzielania wyjasnien.

§51
1. Przewodniczajcy rady udziela glosu radnym wylajcznie w sprawach objetych porzajdkiem
obrad wedhig kolejnosci zgloszen
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczacy rady moze ustalic innq. kolejnosc
mowcow.
3. Przewodniczacy rady moze zwrocic uwag? radnemu, ze w swoim wystapieniu odbiega od
przedmiotu debaty. Po dwukrotnym zwroceniu uwagi przewodniczacy moze odebrac
przemawiajajcemu glos.
§52
1. Radny nie powinien zabierac glosu wi?cej niz trzy razy w dyskusji nad tq. samq. sprawa^.
2. Wystapienia radnych w toku dyskusji nad jednym punktem obrad nie powinny trwac
dhizej niz 4 minut kazde.
3. Oprocz zabrania glosu, radny ma prawo do jednej repliki w tym samym punkcie obrad.
Czas repliki nie powinien przekraczac 3 minut.
4. Przewodniczacy rady udziela glosu poza porzajikiem jedynie dla zgloszenia wniosku
formalnego.
5. Do wnioskow formalnych zalicza si? wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamkni?cie posiedzenia,
2) zamkni?cie listy mowcow lub zmian? kolejnosci ich wystapien,
3) odroczenie lub zamkni?cie dyskusji,
4) przejscie do porzajdku obrad,
5) odeslanie projektu do komisji,
6) glosowanie bez dyskusji,
7) zmian? w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenie glosowania,
8) zmian? czasu przemowien,
9) stwierdzenie quorum,
10)ponowne przeliczenie glosow.
6. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym natychmiast po jego zgloszeniu, po wyshichaniu
wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, poprzez przeglosowanie go.
§53
1. O zamkni?ciu dyskusji decyduje przewodniczajcy rady stwierdzajac wyczerpanie listy
mowcow.

2. Po zamkni?ciu dyskusji przewodniczajcy rady oznajmia, ze rada przyst?puje do
glosowania.
3. Glosowanie jest jawne i odbywa si?:
1) przez podniesienie r?ki,
2) przez glosne oswiadczenie swej woli i zapisanie jej, z podaniem imienia
i nazwiska do protokolu (glosowanie imienne).
4. Glosowanie imienne przeprowadza si?, jesli taki wniosek zglosi:
1) burmistrz,
2) komisje rady
3) grupa co najmniej 4 radnych,
4) klub radnych.
5. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa glosowanie jest tajne.
6. Glosowanie tajne odbywa si? przy wykorzystaniu w tym celu urny: radni wyczytywani
w porzajdku alfabetycznym przez prowadzajcego obrady wrzucajq. swoje kartki do urny.
Otwarcia urny oraz obliczania glosow dokonuje doraznie powolana przez rad?
trzyosobowa komisja skrutacyjna.
§54
1. Rada podejmuje decyzje w formie:
1) uchwal,
2) postanowien.
2. Uchwaly sporzajdza si? oddzielnie i zalacza do protokolu jako jego integralnq. cz?sc.
Uchwaly s^kolejno numerowane przez okres kadencji rady.
3. W sprawach deklaracji, oswiadczen lub apeli rada podejmuje postanowienia, ktorych tresc
zapisywana jest w protokole z sesji.
1.
2.

3.
4.

§55
Z przebiegu kazdego posiedzenia rady sporzajdza si? protokol, ktory stanowi jedyne
urz?dowe stwierdzenie przebiegu obrad.
Do protokolu dol^cza si?:
1) list? obecnosci radnych,
2) list? zaproszonych gosci,
3) teksty podj?tych uchwal,
4) teksty sprawozdan, wnioskow i innych materialow rozpatrywanych przez rad?.
Protokoly z obrad przechowuje si? w Biurze Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim.
Przebieg sesji jest nagrywany na tasm? magnetyczna^ przez pracownikow Biura Rady
Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim. Tasma z nagraniem przebiegu obrad
przechowywana jest w Biurze Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim przez okres 4
lat.

§56
1. Protokol posiedzenia rady obejmuje krotki, zwi?zly opis przebiegu obrad, teksty
podj?tych postanowien oraz zgloszonych przez radnych postulatow i wnioskow.
2. W szczegolnosci protokol powinien zawierac:
1) numer, dat? i miejsce sesji,
2) stwierdzenie prawomocnosci obrad (quorum),
3) imi? i nazwisko przewodniczajcego obrad,
4) imiona i nazwiska radnych nieobecnych oraz opis okolicznosci wyjasniajajzych
przyczyny ich nieobecnosci,
5) przyj?ty porzajdek obrad,

6) tryb i wyniki poszczegolnych glosowan,
7) stanowiska odrehne radnych zgloszone na pismie do protokohi.
8) podpisy prowadzajcego i protokohijajcego obrady.
3. Protokol wyklada si? do wglajdu w Biurze Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim
w terminie 10 dni od daty zakonczenia sesji oraz na kazdej nastejpnej sesji.
4. Radny oraz kazdy uczestnik protokolowanego posiedzenia biorajcy udzial w dyskusji
moze zglosic zastrzezenie lub poprawk? do sporzadzonego protokohi. O przyj^ciu lub
odrzuceniu poprawki decyduje rada na najblizszej sesji.

§57
Odpis (kserokopia) protokohi, najpozniej dziesiatego dnia od daty zakonczenia sesji rady,
winien bye dor^czony burmistrzowi.
§58
Przy podejmowaniu decyzji o zwolaniu sesji przewodniczajsy rady powinien dysponowac
projektami uchwal, ktore beda^przedmiotem obrad, atakze materialami niezb^dnymi radnym.
§59
Punkt porzajdku obrad juz wyczerpany nie moze bye ponownie przedmiotem obrad podczas
tej samej sesji.
§60
W trakcie obrad przewodniczajcy rady zarzajdza przerwy z inicjatywy wlasnej lub radnych.
Rozdzial V
Post^powanie z projektami uchwal oraz zarzadzen porz^dkowych
§61
Prawo inicjatywy uchwalodawczej przyshiguje:
1) burmistrzowi,
2) komisjom rady,
3) grupie co najmniej 4 radnych,
4) klubowi radnych.

§62
Projekt uchwaly podlega weryfikacji pod wzgl^dem jego poprawnosci z punktu widzenia
prawa przez radc? prawnego Urz^du Gminy Aleksandrow Lodzki.
§63
1. Projekt uchwaly sklada si§ w formic pisemnej na r?ce przewodniczajcego rady.
2. Przewodnicz^cy rady zarz^dza powielenie otrzymanego projektu i przekazanie go do
zaopiniowania przez wlasciwe komisje oraz do wiadomosci burmistrza jezeli nie jest on
autorem projektu.
§64
1. Projekty uchwal zaopatrzone w opini? prawna^ moga^ stac si? przedmiotem obrad rady.
2. Burmistrz ma prawo proponowac pierwszenstwo dla projektow, ktorych rozpatrzenie jest
szczegolnie wazne dla uiteresow gminy.

§65

Projekty uchwal przewidziane do rozpatrzenia na danej sesji winny bye dor^czone do Biura
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim nie pozniej niz na 10 dni przed piano wanym
terminem tej sesji z wyjatkiem sytuacji opisanej w § 43.
§66
Pomoc organizacyjn% merytoryczna^ i prawna^ w pracach nad projektami uchwal zapewnia
burmistrz.
§67
W uzasadnionych przypadkach rada moze przyjajc do rozpatrzenia projekty uchwal
opracowane bez zachowania procedur okreslonych w tym rozdziale.
§68
1. Rozpatrzenie projektu uchwaly przez rad§ obejmuje:
1) prezentacje na sesji projektu przez przewodniczajcego rady lub innq. wyznaczona^ przez
niego osob?,
2) wysluchanie opinii wlasciwych komisji i burmistrza jesli nie byl on autorem projektu;
powyzsza^ opini? przedstawiaja^ przewodniczajcy komisji, ich glos w sprawie uchwaly
nie jest zabraniem glosu w rozumieniu § 53,
3) przeprowadzenie dyskusji oraz zgloszenie poprawek i wnioskow,
4) glosowanie.
2. Wnioski, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 mog^obejmowac:
1) przyj^cie projektu bez poprawek,
2) przyj^cie projektu z okreslonymi poprawkami,
3) odeslanie projektu do wnioskodawcy projektu,
4) odrzucenie projektu uchwaly.
§69
1. Porzajdek glosowania nad projektami uchwal na posiedzeniach rady jest nastepujacy:
1) glosowanie wnioskow najdalej idajcych,
2) glosowanie tych poprawek, ktorych przyj^cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych
poprawkach,
3) glosowanie pozostalych poprawek,
4) glosowanie projektu uchwaly w calosci wraz z przyjetymi poprawkami.
2. Prowadzajcy obrady ustala porzajdek glosowania projektow uchwal oraz zgloszonych do
nich wnioskow i poprawek.
§70
1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada w formie uchwaly.
2. W przypadku nie cierpiajcym zwloki przepisy porzajdkowe moze wydac burmistrz
w formie zarzajdzenia.
3. Zarzajdzenie, o ktorym mowa ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najblizszej sesji rady. Traci
ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bajdz nie przedstawienia do zatwierdzenia na
najblizszej sesji rady.
4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarzajdzenia rada
okresla termin utraty jego mocy obowiajzujajcej.
§71
1. Uchwaly rady podpisuje przewodniczajsy rady lub jego zastepca, ktory prowadzil

posiedzenie rady.
2. Uchwafy rady podj?te przed wybraniem przewodnicza^cego rady podpisuja^ wszyscy
radni obecni przy ich uchwalaniu.
DZIAL III
BURMISTRZ

§72
1. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.
2. Zasady wyboru oraz tryb wygasni?cia mandatu burmistrza okreslaja^ odr?bne przepisy.
§73
Burmistrz, w drodze zarzajdzenia, powohije oraz odwohije swojego zast?pc? lub zast?pcow
i okresla ich liczb?, ktora nie moze bye wiejksza od liczby 2.
§74
Funkcji burmistrza i jego zastejpcy nie mozna lajczyc z:
1) funkcjq. wqjta, burmistrza, prezydenta lub ich zastepcow w innej gminie,
2) czfonkostwem w organach jednostek samorzajdu terytorialnego, w tym w gminie,
w ktorej jest burmistrzem lub zastejDcq. burmistrza
3) zatrudnieniem w administracji rzajdowej,
4) mandatem posla lub senatora.
§75
1. Kadencja Burmistrza rozpoczyna si? w dniu rozpocz?cia kadencji Rady lub wyboru go
przez Rad? i uplywa z dniem uplywu kadencji Rady.
2. Obj?cie obowiajzkow przez Burmistrza nastej>uje z chwila^ zlozenia wobec Rady slubowani
o tresci przedstawionej w innych przepisach.

1.
2.

3.
4.

5.

§76
Uchwal? w sprawie absolutorium dla burmistrza rada podejmuje bezwzgl^dna^
wi^kszosciq. glosow ustawowego skladu rady.
Przed podj?ciem uchwaly w sprawie absolutorium rada zapoznaje si? z:
1) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
burmistrzowi,
2) opinia_ Regionahiej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie wniosku, o ktorym mowa
wpkt. 1.
Uchwala rady w sprawie nie udzielenia burmistrzowi absolutorium jest rownoznaczna
z podj^ciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwolania burmistrza.
Rada moze podjajc uchwal? o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania
burmistrza z przyczyny okreslonej w ust. 3 na sesji zwolanej nie wczesniej niz po uplywie
14 dni od dnia podj^cia uchwaly w sprawie nie udzielenia burmistrzowi absolutorium i po
zapoznaniu si? z opinia^ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie uchwaly
rady o nie udzieleniu absolutorium burmistrzowi oraz wysluchaniem wyjasnien
burmistrza.
Uchwal?, o ktorej mowa ust. 4, rada podejmuje bezwzgl?dna wi?kszosciq. glosow swego
ustawowego skladu, w glosowaniu imiennym.

1.

2.
3.
4.

§77
Rada moze podjaj; uchwale^ o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania
burmistrza, z innej przyczyny niz nie udzielenie absolutorium, jedynie na wniosek 1A
ustawowego skladu rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
odwolania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisj? Rewizyjnq.
Rada moze podjaj5 uchwal? o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania
burmistrza na sesji zwolanej nie wczesniej niz po uplywie 14 dni od dnia zlozenia
wniosku, o ktorym mowa w 1.
Uchwal?, o ktorej mowa w ust. 2, rada podejmuje wiejtszoscia^ co najmniej 3/5 glosow
ustawowego skladu rady, w glosowaniu imiennym.
Jezeli wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, nie uzyskal wymaganej wi^kszosci glosow,
kolejny wniosek moze bye zgloszony w tym trybie nie wczesniej niz po uph/wie 12
miesi?cy od poprzedniego glosowania.

§78
1. W przypadku wygasni^cia mandatu burmistrza przed uplywem kadencji przeprowadza si?
wybory przedterminowe na zasadach okreslonych w odr^bnych przepisach. Wyborow nie
przeprowadza si?, jezeli data wyborow przedterminowych mialaby przypasc w okresie 6
miesi^cy przed zakonczeniem kadencji burmistrza.
2. Wygasni^cie mandatu burmistrza przed uplywem kadencji jest rownoznaczne
z odwolaniem jego zastejpcow.
§79
W przypadku wygasni^cia mandatu burmistrza przed uplywem kadencji jego funkcj§, do
czasu obj^cia obowiajzkow przez nowo wybranego burmistrza, pehii osoba wyznaczona przez
Prezesa Rady Ministrow.
§80
1. Po uplywie kadencji burmistrza pemi on swojq. funkcj? do czasu obj^cia obowiajzkow
przez nowo wybranego burmistrza.
2. Po uplywie kadencji burmistrza, zastejtcy burmistrza pelnia^ swoja^ funkcj§ do czasu
obj?cia obowiajzkow przez nowo powolanych zast^pcow burmistrza.
§81
Burmistrz wykonuje uchwafy rady i zadania gminy okreslone przepisami prawa.
§82
Do zadan burmistrza w szczegolnosci nalezy:
1) przygotowywanie projektow uchwal rady,
2) okreslanie sposobow wykonywania uchwal,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) zatrudnianie i zwalnianie kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych,
5) wykonywanie budzetu,
6) przedkladanie Radzie sprawozdan z dzialalnosci finansowej gminy,
7) wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu admiBistracji publicznej,
8) wydawanie przepisow porzajdkowych w sprawach nie cierpia^cych zwloki.

§83
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urz^du Gminy Aleksandrow Lodzki, zwanego
w dalszej cze^sci statutu ,,urz?dem".
§84
Kierownikiem urz^du jest burmistrz.
§85
Organizacj? i zasady funkcjonowania urz^du okresla regulamin organizacyjny, nadany przez
burmistrza w drodze zarzajdzenia.
§86
1. Burmistrz moze powierzyc prowadzenie okreslonych spraw gminy w swoim imieniu
swoim zastepcom lub sekretarzowi gminy.
2. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika shazbowego w stosunku do pracownikow
urz^du oraz kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych..
§87
Burmistrz wykonuje czynnosci zastrzezone dla niego w przepisach szczegolnych.
§88
1. Zastepcy burmistrza wykonuja_ zadania powierzone im przez burmistrza.
2. W razie nieobecnosci burmistrza zadania wymienione w §§ 82-85, § 87 ust. 2 i § 88
wykonuje:
a) zastepca burmistrza (gdy jest tylko jeden)
b) wyznaczony, w drodze zarzajizenia, jeden z zastepcow burmistrza (gdy jest
dwoch zastejpcow).
1.
2.

3.
4.

§89
Oswiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarzajdu mieniem sklada burmistrz
jednoosobowo albo dzialajajcy na podstawie jego upowaznienia zastepca burmistrza
samodzielnie albo wraz z inna upowazniona^ przez burmistrza osoba^.
Jezeli czynnosc prawna moze spowodowac powstanie zobowiqzan pieni^znych, do jej
skutecznosci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego
upowaznionej.
Skarbnik gminy, ktory odmowil kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie
Burmistrza, powiadamiajajc o tym rad§ oraz Regionalna Izb§ Obrachunkowa w Lodzi.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadajajcych osobowosci prawnej
dzialaja^ jednoosobowo na podstawie pemomocnictwa udzielonego im przez burmistrza.

§90
1. Burmistrz jest pracownikiem samorzajdowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy
z wyboru.
2. Organem wlasciwym do nawiajzania stosunku pracy z burmistrzem jest przewodniczajcy
rady.
§91
1. Zastepcy burmistrza sa^ pracownikami samorzajdowymi zatrudnionymi w ramach stosunku
pracy z powolania na podstawie zarzajdzenia burmistrza.
2. Skarbnik i sekretarz gminy sq. pracownikami samorzajdowymi zatrudnionymi w ramach
stosunku pracy z powolania na podstawie uchwaly rady.

§92
Burmistrz moze upowaznic swoich zast?pcow lub innych pracownikow urz^du do wydawania
decyzji administracyjnych, o ktorych mowa w § 83 pkt. 7.
DZIAL TV
GOSPODARKA FINANSOWA
§93
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodark? finansowa^ na podstawie budzetu gminy.
2. Budzet gminy uchwalany jest na rok kalendarzowy.
§94
1. Projekt budzetu gminy przygotowuje burmistrz..
2. Bez zgody burmistrza rada nie moze wprowadzic w projekcie budzetu gminy zmian
powodujajcych zwiekszenie wydatkow nie znajdujajcych pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiekszenie planowanych dochodow bez jednoczesnego ustanowienia
zrodel tych dochodow.
3. Projekt budzetu gminy wraz informacjq. o stanie mienia komunalnego i objasmeniami
burmistrz przedklada radzie najpozniej do 15 listopada roku poprzedzaja^cego rok
budzetowy i przesyla projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi, celem
zaopiniowania.
4. Budzet gminy jest uchwalany do konca roku poprzedzajqeego rok budzetowy. Do czasu
uchwalenia budzetu przez rad?, jednak nie pozniej niz do 31 marca roku budzetowego,
podstawa gospodarki budzetowej jest projekt budzetu przedlozony radzie.
§95
1. Uchwafy i zarzajdzenia organow gminy dotyczajze zobowiajzafi finansowych wskazuja^
zrodla dochodow, z ktorych zobowiajzania te zostana^pokryte.
2. Uchwaly rady, o ktorych mowa w ust. 1, zapadaja^ bezwzgl^dnq. wi^kszoscia^ glosow
w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady.
§96
1. Za prawidlowa^ gospodark? finansowq. gminy odpowiada burmistrz.
2. Burmistrzowi przysluguje wylajczne prawo:
1) zaci^gania zobowiajzan maj%cych pokrycie w ustalonych w uchwale budzetowej
kwotach w ramach upowaznien udzielonych przez rad§,
2) emitowanie papierow wartosciowych, w ramach upowaznien udzielonych przez rad§,
3) dokonywania wydatkow budzetowych,
4) zglaszania propozycji zmian w budzecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budzetu gminy,
6) blokowania srodkow budzetowych, w przypadkach okreslonych ustawq..
§97
1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Burmistrz informuje mieszkancow gminy o zalozeniach projektu budzetu, kierunkach
polityki spolecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu srodkow budzetowych.
3. Burmistrz niezwlocznie oglasza uchwal? budzetowy i sprawozdanie z jej wykonania
w trybie przewidzianym dla aktow prawa miejscowego.

DZIAL V
KLUBY RADNYCH
§98
1. Radni mogajworzyc kluby radnych, zwane w dalszej cze^ci niniejszego statutu klubami.
2. Klub moze powstac z inicjatywy co najmniej 4 radnych, co powinno bye potwierdzone
pisemn^ deklaracjq. zlozona^na r^ce przewodniczajsego rady.
3. O powstaniu klubu i jego skladzie przewodniczajsy rady informuje niezwlocznie rad$
i burmistrza.
§99
Klub ma prawo do:
1) inicjatywy uchwalodawczej,
2) opiniowania projektow uchwal.
§100
Klub w swej dzialalnosci korzysta z pomocy techniczno-kancelaryjnej takiej jak pozostate
organy rady.

DZIAL VI
MLODZIEZOWA RADA GMINY
§101
1. Gmina podejmuje dzialania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorzajdowej
wsrod mieszkaficow gminy, w tym zwlaszcza wsrod mlodziezy.
2. Rada na wniosek zainteresowanych srodowisk moze wyrazic zgod? na utworzenie
mlodziezowej rady gminy majajcej charakter konsultacyjny.
4. Rada, powolujajc mlodziezowa^ rad? gminy, nadaje jej statut okreslajq.cy tryb wyboru jej
czlonkow i zasady dzialania.
DZIAL VII
PRZEPISY KONCOWE
§102
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi zalajcznik nr 4 do niniejszego statutu.

Zalac/nik nr 2 do Statutu Gminy Aleksandrow Lodzki
HERB
Na czerwonym polu umieszczone sq. dwie cz?sci muru, o ktore wspiera
te elementy sa^koloru srebrnego zgodnie z rysunkiem.

duza litera A. Oba

Zalacznik nr 3 do Statutu Gminy Aleksandrow Lodzki
BARWY
§ 1
Barwami Gminy sa^barwy miasta Aleksandrow Lodzki.

§2
Barwami miasta Aleksandrowa Lodzkiego sa^ kolory: czerwony, zloty i niebieski ulozone
w trzech pasach tej samej szerokosci, z ktorych gorny jest koloru czerwonego, srodkowy ztotego,
a dolny - niebieskiego zgodnie z rysunkiem nr 1
§3
Barwy miasta mogq. bye umieszczone rowniez w ukladzie pionowym. Wowczas kolor
czerwony wystejiuje po lewej stronie, zloty - w srodku, a niebieski po prawej stronie zgodnie
z rysunkiem nr 2.

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Zalqcznik nr 4 do Statutu Gminy Aleksandrow Lodzki
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1.
2.
3.
4.

Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie Lodzkim pi. Kosciuszki 12.
Biuro Oswiaty, Kultury i Zdrowia w Aleksandrowie Lodzkim ul. 11-go Listopada 1.
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Lodzkim ul. 11-go Listopada 96.
Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawla II w Aleksandrowie Lodzkim ul. Warynskiego
22/26.
5. Miejska Ptywalnia w Aleksandrowie Lodzkim, ul. Bankowa 3/5.
6. Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Aleksandrowie Lodzkim ul. Okrzei
6.
7. Miejskie Przedszkole nr 2 w Aleksandrowie Lodzkim ul. L?czycka 4.
8. Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Lodzkim ul. Ks. Sciegiennego 5.
9. Osrodek Pomocy Spolecznej w Aleksandrowie Lodzkim pi. Kosciuszki 8.
10. Szkola Podstawowa w Beldowie.
11. Szkola Podstawowa im. Ksi^dza Stefana Kardynala Wyszynskiego Prymasa Tysiajclecia
w Rabieniu ul. Slowianska 5.
12. Szkola Podstawowa w Rudzie Bugaj.
13. Szkola Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Lodzkim ul. Warynskiego 22/26.
14. Szkola Podstawowa nr 4 im. Marii Sklodowskiej-Curie w Aleksandrowie Lodzkim al.
Wyzwolenia 3.
15. Srodowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Lodzki ul. Zgierska 47/55.
16. Urzajd Gminy Aleksandrow Lodzki pi. Kosciuszki 2
17. Wydawnictwo "ALEKS" w Aleksandrowie Lodzkim ul. Piotrkowska 4/6.
18. Zespol Szkol Sportowych im. Jozefa Jaworskiego w Aleksandrowie Lodzkim ul.
Bankowa 7.

