
  

 

Uchwała Nr V/ 27/2007 
Rady Gminy Pabianice  

z dnia 13 lutego 2007 roku 
 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Pabianice. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591,  z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 

162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 ,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 /  

 
Rada Gminy Pabianice 
 

uchwala, co następuje: 

§ l. W  Statucie  Gminy Pabianice ustalonym uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr IV/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. o 

uchwaleniu Statutu Gminy Pabianice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 19, póz. 219), 

zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/222/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2005 r.  w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Pabianice ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  Nr 306 poz.2855 ) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)  § 28 otrzymuje brzmienie: 
„ § 28 .1.Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje stałe i doraźne  komisje     problemowe.  

       2. Rada powołuje następujące Komisje stałe:  

1/ Gospodarczo – Finansową, która zajmuje się w szczególności następującymi sprawami Gminy : 

a/ ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami , 

    b/ gminnymi drogami, ulicami, mostami , placami i organizacją ruchu drogowego, 

c/ lokalnym transportem zbiorowym, 

d/ gminnym budownictwem mieszkaniowym, 

e/ targowiskami i halami targowymi, 

f/ cmentarzami gminnymi, 

g/ utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów    administracyjnych, 

h/ opiniowaniem spraw związanych z gospodarką finansową Gminy wynikającymi z ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r.  o    

     finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ 

2/  Samorządowo-Społeczną i Organizacyjną, która zajmuje się w szczególności   następującymi sprawami Gminy: 

a/ ochroną zdrowia, 

b/ pomocą społeczną, w tym ośrodkami i zakładami opiekuńczymi, 

c/ edukacją publiczną, 

d/ kulturą, w tym biblioteką gminną i innymi placówkami upowszechniania kultury, 

e/ kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi, 

    f/ porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, 

g/ polityką prorodzinną, w tym zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej    i prawnej, 

h/ wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, 

i/ współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania komisji, 

j/ współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 

k/ współpraca z radami sołeckimi. 

3/ Ochrony Środowiska i Rozwoju, która zajmuje się w szczególności następującymi sprawami Gminy: 

a/ ochroną środowiska i przyrody,   gospodarką wodną, 

b/ wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków   komunalnych, utrzymaniem  

czystości i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi,  wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów  komunalnych,  

zaopatrzeniem w energie  elektryczną, cieplną i gaz, 

c/ zielenią gminną i zadrzewieniami,  

d/ ochroną przeciwpożarową i   przeciwpowodziową, 

e/ promocją Gminy, 

f/ współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania komisji, 

   g/ koordynowaniem i opiniowaniem spraw związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju   Lokalnego, 

h/ inicjowaniem działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych,   pozabudżetowych. 

4/ Rewizyjną. 
3. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie Komisji następuje w drodze uchwały Rady.” 

2)  po § 28 dodaje się  § 28 a w brzmieniu: 
„ § 28 a .1.W skład stałych komisji rady wchodzą radni w liczbie od 3 do 7 osób.  

2. Rada Gminy ustala skład osobowy komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Postanowienia ust.1 i 2 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej.” 

3) w § 29 ust.4 otrzymuje brzmienie:  
„ 4. Postanowienia ust1 -  3 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej” . 
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4) w § 36 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach komisji do której został wybrany.” 

5) po § 36 dodaje się  § 36 a  w brzmieniu: 
„§ 36 a.1.W sprawach związanych z wprowadzeniem z życie i wykonaniem uchwały rady komisje, według swojej 

właściwości mogą przeprowadzać kontrole. 

  2.W  przypadku przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Gminy, powiadamia się Wójta i kierownika tej 

jednostki .  

  3. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela  kontrolowanej jednostki. 

  4.W przypadku , gdy problematyka zamierzonej kontroli wiąże się z przedmiotowym zakresem działania także innej 

komisji , kontrola winna być podjęta we współdziałaniu z zainteresowana komisją, jako kontrola wspólna. 

     5.Komisja , która przeprowadza kontrolę określa jej zakres.” 

6)  § 37 otrzymuje brzmienie: 
„ § 37.1. Uprawnienia określone w § 36a  Komisje wykonują poprzez:  

1/ wgląd do ewidencji, planów pracy, sprawozdań oraz wszelkich innych akt i dokumentów dotyczących działalności  

jednostki kontrolowanej ,  

2/ występowanie do kierowników  jednostek kontrolowanych  o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień ,  

2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust.1 nie może powodować zakłócenia normalnego toku pracy 

jednostki  kontrolowanej.” 

7) po § 37 dodaje się  § 37 a -  37 c w brzmieniu: 
„§ 37 a.1. Wyniki kontroli ujmuje się w sprawozdaniu z ich przeprowadzenia. 

2.Sprawozdanie winno w szczególności zawierać: 

1/ wykaz osób przeprowadzających kontrolę, 

2/ termin przeprowadzenia kontroli, 

3/ opis stanu faktycznego w dziedzinie objętej kontrolą , 

4/ ocenę wykonanych uchwał i wywołanych skutków społecznych oraz gospodarczych, 

5/ ocenę przydatności zawartych w uchwałach rozwiązań, 

6/ wnioski co do sposobu i kierunku dalszego funkcjonowania kontrolowanych jednostek i wykonywania uchwał. 

3.Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przekazuje się Przewodniczącemu Rady , Wójtowi i kierownikowi 

kontrolowanej jednostki.” 

„§ 37 b.1.Cała korespondencja komisji jest prowadzona za pośrednictwem Przewodniczącego   Rady. 

2.Wystąpienia komisji kierowane do władz czy instytucji pozagminnych muszą być zaopatrzone w pismo przewodnie 

Przewodniczącego Rady, którego obowiązkiem jest takie wystąpienie przesłać adresatowi w terminie 7 dni od dnia  jej 

otrzymania .” 

„§ 37 c .1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych. 

2.Rada Gminy powołuje skład Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

3.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 

4.Komisja Rewizyjna wybiera  ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.” 
8) §  46 ust.6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego 

podmiotu upoważnienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jeden z egzemplarzy upoważnienia zespół kontrolny 

pozostawia kierownikowi kontrolowanej jednostki.”  

9) § 53 ust.1 otrzymuje brzmienie:  
„ 1. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, wyjaśnień osób kontrolujących oraz przedstawicieli 

jednostki kontrolowanej zaproszonych na posiedzenie komisji, opinii rzeczoznawców lub biegłych, dodatkowych 

dowodów ujawnionych w trakcie posiedzenia Komisji sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanego podmiotu , 

Wójta i Przewodniczącego Rady wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości w określonym terminie. ” 

10) po § 55 dodaje się  § 55 a w brzmieniu: 
„§ 55 a.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie  roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku poprzednim. 

2.Sprawozdanie powinno zawierać: 

1/ liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 

2/ wykaz wszystkich nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 

3/ wykaz zaleceń i wniosków pokontrolnych.”  
11)  § 56 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„ 4. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej czterech radnych.” 

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

        2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


