
Wielk.05.50.1558 

UCHWAŁA Nr XXVII/158/05 
RADY MIEJSKIEJ W CZERNIEJEWIE 

z dnia 3 marca 2005 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Czerniejewo 

(Pozna�, dnia 19 kwietnia 2005 r.) 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. Nr 78 poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (jednolity 
tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 z 
2002 r.) Rada Miejska w Czerniejewie uchwala, co nast�puje: 

§ 1. Uchwala si� zmiany w Statucie Gminy Czerniejewo, stanowi�ce zał�cznik do uchwały. 

§ 2. Jednostki organizacyjne Urz�du Miejskiego, Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo i jej radnych 
oraz ich akty prawne, których zakres i forma działania pozostaj� w sprzeczno�ci z postanowieniami 
Statutu powinny zosta� dostosowane do jego tre�ci, w terminie 14 dni liczonych od dnia wej�cia w �ycie 
zmian Statutu. 

§ 3. W przypadku niewypełnienia obowi�zku okre�lonego § 2 lub niedotrzymania okre�lonego w nim 
terminu rozwi�zanie tych jednostek oraz utrata mocy obowi�zuj�cej tych aktów, nast�puje z mocy prawa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Gminy Czerniejewo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

ZAŁ�CZNIK 

STATUT GMINY CZERNIEJEWO 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 
"1) ustrój Gminy Czerniejewo, 
2) zasady tworzenia, ł�czenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału 

przewodnicz�cych tych jednostek w pracach rady gminy, 
3) organizacj� wewn�trzn� oraz tryb pracy Rady Miasta, komisji Rady Miasta Czerniejewa, 
4) tryb pracy Burmistrza Czerniejewa, 
5) zasady: dost�pu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Czerniejewa oraz 

korzystania z nich." 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 

"1) Gminie - nale�y przez to rozumie� Gmin� Czerniejewo, 
2) Radzie - nale�y przez to rozumie� Rad� Miasta Czerniejewa, 
3) komisji - nale�y przez to rozumie� komisje Rady Miasta Czerniejewa, 
4) Komisji Rewizyjnej - nale�y przez to rozumie� Komisj� Rewizyjn� Rady Miasta Czerniejewa, 
5) Burmistrzu - nale�y przez to rozumie� Burmistrza Czerniejewa, 
6) Statucie - nale�y przez to rozumie� Statut Gminy Czerniejewo, 



7) Urz�dzie - nale�y przez to rozumie� Urz�d Miasta Czerniejewa." 
§ 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Zasady u�ywania herbu gminy okre�la Rada Miasta Czerniejewa w odr�bnej uchwale. 
§ 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) komisje stałe, zwane równie� problemowymi, wymienione w Statucie," 
§ 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Rada powołuje nast�puj�ce komisje stałe: 
1) O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
2) Gospodarki Rolnej, Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony �rodowiska, 
3) Bud�etu i Finansów oraz Promocji Gminy." 

§ 14 otrzymuje brzmienie: 
"1. W przypadku wyga�ni�cia mandatu Przewodnicz�cego lub Wiceprzewodnicz�cego Rady przed 

upływem kadencji, Rada na swej najbli�szej sesji dokona wyboru nowego Przewodnicz�cego 
lub Wiceprzewodnicz�cego Rady. 

2. W przypadku odwołania Przewodnicz�cego lub Wiceprzewodnicz�cego Rady, Rada na sesji na 
której nast�piło odwołanie, dokonuje wyboru nowego Przewodnicz�cego lub 
Wiceprzewodnicz�cego Rady." 

§ 18 otrzymuje brzmienie: 
"Obsług� Rady i jej organów zapewnia pracownik Urz�du Miasta zatrudniony na stanowisku d.s. 
obsługi Rady." 

Dodaje si� § 181 o tre�ci: 
"1. Radnemu Rady Miasta Czerniejewa przysługuje dieta miesi�czna. 
2. Wysoko�� diet oraz zasady ich wypłacania okre�la Rada w odr�bnej uchwale." 

§ 21 pkt 2 ust 3 otrzymuje brzmienie: 
"Dostarczenie radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotycz�cych poszczególnych punktów 
porz�dku obrad. Materiały mog� by� dostarczane na no�nikach elektronicznych." 

§ 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
1. "Powiadomienie wraz z materiałami dotycz�cymi sesji po�wi�conej uchwaleniu bud�etu na 

kolejny rok bud�etowy i sprawozdania z wykonania bud�etu przesyła si� radnym najpó�niej na 
21 dni przed sesj�." 

2. Powy�sze nie dotyczy zmian wprowadzanych do uchwały bud�etowej w czasie roku 
bud�etowego. 

W §21 dodaje si� pkt 8 o tre�ci: 
"8. Ustala si�, �e okres o którym mowa w pkt. 4 i 5 rozpoczyna si� w dniu dostarczenia materiałów, 

a ko�czy w dniu sesji." 
W §22 dodaje si� pkt 4 o tre�ci: 

"4. Radca prawny obecny na sesji sprawuje nadzór nad przebiegiem procedowania i udziela, w 
czasie sesji, pomocy prawnej Przewodnicz�cemu Rady prowadz�cemu obrady i Burmistrzowi." 

W §23 dodaje si� zdanie drugie o tre�ci: 
"Radni zajmuj� miejsca na sali obrad według przynale�no�ci klubowej. Przewodnicz�cy rady 
zapewnia odpowiednie ustawienie miejsc na sali obrad." 

§ 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Przewodnicz�cy Rady przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania 

posiedzenia Rady spadnie poni�ej połowy składu." 
W §31 dodaje si� 31 o tre�ci: 

"3)1 sprawozdania z działalno�ci komisji stałych," 
§ 33 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 30 dni - na r�ce 
Przewodnicz�cego Rady i radnego składaj�cego interpelacj�." 

§ 33 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
"Odpowiedzi na interpelacj� udziela Burmistrz lub osoby przez niego upowa�nione." 

§ 33 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
"W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj�c�, radny interpeluj�cy mo�e zwróci� si� do 
Przewodnicz�cego Rady o wyst�pienie do Burmistrza o uzupełnienia odpowiedzi." 

§ 34 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 



"3. W przypadku gdy bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest mo�liwa, pytany udziela 
odpowiedzi na nast�pnej sesji. Je�eli sprawa nie wymaga pilnego rozpatrzenia zostaje 
przekazana, przez Przewodnicz�cego Rady, do dalszego post�powania Burmistrzowi, który o 
sposobie wyja�nienia zapytania informuje Rad� na nast�pnej sesji." 

§ 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Przewodnicz�cy Rady udziela głosu poza kolejno�ci� w sprawie wniosków natury formalnej, w 

szczególno�ci dotycz�cych: 
- stwierdzenia kworum, 
- zmiany porz�dku obrad, 
- ograniczenia czasu wyst�pienia dyskutantów, 
- zamkni�cia listy mówców lub kandydatów, 
- zako�czenia dyskusji i podj�cia uchwały, 
- zarz�dzenia przerwy, 
- odesłania projektu uchwały do komisji, 
- przeliczenia głosów, 
- przestrzegania regulaminu obrad." 

§ 44 otrzymuje brzmienie: 
"Pracownik Urz�du Miasta Czerniejewa, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z 
Przewodnicz�cym Rady, do obsługi Rady Miasta , sporz�dza z ka�dej sesji protokół w terminie 15 
dni licz�c od dnia sesji. Przebieg sesji nagrywa si� w formie cyfrowej. Zapisy z przebiegu sesji 
przechowuje si� w archiwum Urz�du." 

W §45 dodaje si� pkt 3 o brzmieniu: 
"3. Protokół z przebiegu sesji dostarcza si� radnym wraz z materiałami na najbli�sz� sesj�." 

§ 46 otrzymuje brzmienie: 
"W okresie mi�dzysesyjnym lecz nie pó�niej ni� do najbli�szej sesji radni mog� zgłasza� poprawki 
lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzgl�dnieniu rozstrzyga Przewodnicz�cy Rady po 
wysłuchaniu protokolanta lub przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji. Je�eli wniosek wskazany w 
ust. 1 nie zostanie uwzgl�dniony wnioskodawca mo�e wnie�� sprzeciw do Rady Miasta." 

§ 48 pkt I otrzymuje brzmienie 
"1. Obsług� biurow� sesji (wysyłanie zawiadomie�, wyci�gów z protokołów itp.) sprawuje pracownik 

Urz�du Miasta Czerniejewa ds. obsługi Rady Miasta." 
§ 50 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Projekty uchwał s� opiniowane co do ich zgodno�ci z prawem przez radc� prawnego Urz�du, a 
w razie jego nieobecno�ci lub innych przyczyn uniemo�liwiaj�cych wydanie opinii, przez innego 
prawnika, któremu powierzono obsług� prawn� Urz�du Miasta." 

§ 51 otrzymuje brzmienie: 
"Uchwały Rady powinny by� zredagowane w sposób zwi�zły, syntetyczny, przy u�yciu wyra�e� w ich 
powszechnym znaczeniu." 

§ 59 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje si� 

zasad� okre�lon� w 59 ust. 2." 
Skre�la si� tre�� §60, 61 
§ 67 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przewodnicz�cy komisji stałych przedstawiaj� w okresach półrocznych, na sesji Rady, 
sprawozdania z działalno�ci komisji." 

§ 70 otrzymuje brzmienie: 
"1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywa� nie rzadziej ni� raz na kwartał. 
2. Radni winni przyjmowa� w swoich okr�gach wyborczych - w terminie i miejscu podanym 

uprzednio do wiadomo�ci wyborców - osoby, które chciałyby zło�y� skargi i wnioski czy 
postulaty. 

3. Radni mog�, stosownie do potrzeb, przyjmowa� obywateli w siedzibie Urz�du Miasta, w 
sprawach dotycz�cych gminy i jej mieszka�ców." 

§ 71 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
"3. Przed podj�ciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada mo�e umo�liwi� radnemu 

zło�enie wyja�nie�." 
§ 78 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 



"Komisja Rewizyjna nie mo�e dokonywa� kontroli z zakresu Prawa Pracy." 
§ 82 otrzymuje brzmienie: 

"Kontrola kompleksowa nie powinna trwa� dłu�ej ni� 3 dni robocze, a kontrola problemowa i 
sprawdzaj�ca - dłu�ej ni� 1 dzie� roboczy." 

§ 84 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Post�powanie kontrolne przeprowadza si� w sposób umo�liwiaj�cy bezstronne i rzetelne 

ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalno�ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego 
udokumentowanie i ocen� kontrolowanej działalno�ci." 

§ 85 otrzymuje brzmienie: 
"1. Kontroli kompleksowych dokonuj� w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składaj�ce si� 

co najmniej z trzech członków Komisji. 
2. Kontrole problemowe i sprawdzaj�ce mog� by� przeprowadzane przez co najmniej dwóch 

członków Komisji Rewizyjnej. 
3. Kontrole przeprowadzane s� na podstawie pisemnego upowa�nienia wydanego przez 

Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj�cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli 
oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 

4. Kontroluj�cy obowi�zani s� przed przyst�pieniem do czynno�ci kontrolnych okaza� kierownikowi 
kontrolowanego podmiotu upowa�nienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste. 

5. Czynno�ci kontroli wykonywane s� zgodnie z przepisami obowi�zuj�cego prawa, w 
szczególno�ci w sposób uwzgl�dniaj�cy ochron� danych osobowych i dóbr osobistych 
kontrolowanego osób. 

6. Wa�no�� czynno�ci kontrolnych oraz uchwał Komisji Rewizyjnej zale�y od przestrzegania 
postanowie� Rozdziału IV Statutu." 

pkt 7 skre�la si�. 
§ 87 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi�zany jest zapewni� warunki i �rodki dla 
prawidłowego przeprowadzenia kontroli oraz przyjmuje od kontroluj�cych pokwitowanie 
przyj�tych dokumentów." 

§ 87 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi�zany jest w szczególno�ci przedkłada� na ��danie 

kontroluj�cych dokumenty i materiały niezb�dne do przeprowadzenia kontroli oraz umo�liwi� 
kontroluj�cym wst�p do obiektów i pomieszcze� kontrolowanego podmiotu. 	�danie 
kontroluj�cych nie mo�e dotyczy� dokumentów i informacji o charakterze poufnym lub 
chronionych ze wzgl�du na dobro kontrolowanej jednostki. Kontroluj�cy nie maj� prawa wej�� 
na obiekty i do pomieszcze�, w których wymagane s� szczególne uprawnienia b�d� aktualne 
badania lekarskie, wymagane odr�bnymi przepisami." 

§ 87 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. Na ��danie kontroluj�cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi�zany jest zło�y� 

wyja�nienia dotycz�ce przedmiotu kontroli." 
§ 88 otrzymuje brzmienie: 

"Czynno�ci kontrolne wykonywane s� w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu." 
W §89 pkt 1 liczb� 14 zast�puje si� liczb� 7 
§ 89 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Protokół pokontrolny winien zawiera� wnioski oraz propozycje o sposobie usuni�cia 
nieprawidłowo�ci stwierdzonych w wyniku kontroli." 

§ 92 otrzymuje brzmienie: 
"Protokół pokontrolny sporz�dza si� w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty 
podpisania protokołu - otrzymuj�: Przewodnicz�cy Rady, Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej, 
Burmistrz i kierownik kontrolowanego podmiotu." 

§ 94 pkt 2 ust 3 otrzymuje brzmienie: 
"3) wykaz wniosków i opinii opracowanych przez Komisj� Rewizyjn�." 

W §95 pkt 3 ust 3 skre�la si�. 
"4. Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej mo�e zaprosi� na jej posiedzenia: 

1) radnych nie b�d�cych członkami Komisji Rewizyjnej, 
2) osoby zaanga�owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub 

ekspertów." 



§ 95 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
"5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporz�dza si� protokół, który winien by� podpisany po 

zako�czeniu posiedzenia przez wszystkich członków komisji uczestnicz�cych danym w 
posiedzeniu." 

§ 96 skre�la si�. 
§ 100 otrzymuje brzmienie: 

"1. Komisja Rewizyjna wyst�puje do Przewodnicz�cego Rady w sprawie wniosku o 
przeprowadzenie kontroli przez RIO, NIK lub inne organy kontrolne, w tym organy wymiaru 
sprawiedliwo�ci. 

2. Przewodnicz�cy Rady mo�e wyst�pi� z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez jednostki 
okre�lone w pkt. 1 po zapoznaniu si� protokółem komisji oraz uzyskaniu dodatkowych wyja�nie� 
od kontrolowanych osób lub jednostek. 

3. Informacj� o skierowaniu wniosku o przeprowadzenie kontroli przez organy okre�lone w pkt 1 
wraz z podaniem zakresu wnioskowanej kontroli, Przewodnicz�cy Rady przekazuje 
Burmistrzowi najpó�niej w dniu wysłania wniosku." 

§ 101 otrzymuje brzmienie: 
"Radni mog� tworzy� kluby radnych, według nast�puj�cych zasad: 
1. Kluby ł�cz� randych o wspólnych celach. 
2. Klub musi liczy� co najmniej 4 radnych. 
3. Mo�na nale�e� tylko do jednego klubu. 
Przynale�no�� do klubu jest dobrowolna." 

§ 102 otrzymuje brzmienie: 
"1. Powstanie klubu musi zosta� zgłoszone Przewodnicz�cemu Rady w terminie 7 dni od daty 

powstania klubu. Przewodnicz�cy Rady informuje Rad� o powstaniu klubu radnych na 
najbli�szej sesji Rady. 

2. W zgłoszeniu podaje si�: 
1) nazw� klubu, 
2) list� członków, 
3) imi� i nazwisko przewodnicz�cego klubu. 
4) Regulamin klubu, wskazuj�cy cele okre�lone w §101 pkt 1. 

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwi�zania przewodnicz�cy klubu jest obowi�zany do 
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodnicz�cego Rady. 

4. Niespełnienie jednego z warunków okre�lonych w pkt 1-3 skutkuje nie wpisaniem klubu do 
rejestru klubów prowadzonego przez Przewodnicz�cego Rady. W przypadku nie 
poinformowania Przewodnicz�cego Rady o zmianie informacji okre�lonych w pkt 3 w terminie 7 
dni o dnia dokonania zmiany, Przewodnicz�cy Rady wykre�la klub z rejestru. 

5. Kluby podejmuj� swoja działalno�� po wpisaniu do rejestru klubów prowadzonego przez 
Przewodnicz�cego Rady." 

§ 106 otrzymuje brzmienie: 
"1. Kluby obowi�zane s� uchwala� własne regulaminy. 
2. Regulaminy klubów nie mog� by� sprzeczne ze Statutem Gminy. 
3. Przewodnicz�cy klubów s� obowi�zani do niezwłocznego przedkładania zmian w regulaminach 

klubów Przewodnicz�cemu Rady." 
§ 108 skre�la si�. 
§ 111 otrzymuje brzmienie: 

"Burmistrz uczestniczy w posiedzeniach Komisji Rady w miar� potrzeb." 
§ 114 otrzymuje brzmienie: 

"Protokoły z posiedze� Rady i Komisji oraz innych organów gminy podlegaj� udost�pnieniu po ich 
formalnym przyj�ciu - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa oraz Statutem." 

§ 115 otrzymuje brzmienie: 
"Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udost�pnia si� w Sekretariacie Urz�du Miasta w 
godzinach urz�dowania. 
1. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urz�du udost�pniane s� w Sekretariacie 

Burmistrza w godzinach urz�dowania. 
2. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s� równie� dost�pne w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz powszechnie dost�pnych zbiorach danych." 



§ 116 otrzymuje brzmienie: 
"Realizacja uprawnie� okre�lonych w §114 i 115 mo�e si� odbywa� wył�cznie w Urz�dzie Miasta i w 
asy�cie pracownika Urz�du." 

§ 123 otrzymuje brzmienie: 
"1. Burmistrz jest pracownikiem samorz�dowym zatrudnionym na podstawie wyboru. 
2. Przewodnicz�cy Rady dokonuje czynno�ci w sprawach osobowych w zakresie prawa pracy w 

stosunku do Burmistrza, z wył�czeniem czynno�ci kształtuj�cych warunki prawa do 
wynagrodzenia. 

3. Powołanie jako forma nawi�zania stosunku pracy z pracownikami Urz�du Miasta jest stosowana 
wobec Skarbnika, Sekretarza i Kierownika USC. 

4. Kierownika USC powołuje Rada na wniosek Burmistrza. 
5. Przed podj�ciem uchwały o odwołaniu, Rada mo�e wysłucha� osoby, której dotyczy wniosek o 

odwołanie. 
6. Mianowanie jako forma nawi�zania stosunku pracy mo�e by� stosowana po uzyskaniu zgody 

Rady wobec: radcy prawnego, dyrektorów wydziałów oraz kierownika Miejskiego O�rodka 
Pomocy Społecznej, a dla pozostałych pracowników po przepracowaniu 15 lat w administracji 
publicznej lub uzyskania szczególnych wyników w wykonywanej pracy. Nawi�zanie stosunku 
pracy z pracownikiem mianowanym nast�puje w dniu dor�czenia mu aktu mianowania. 

7. Inne osoby ni� wymienione w pkt l, 3 i 6 s� zatrudnione na podstawie umowy o prac�." 
 
 


