
',t 1,li {''nlirrv f itt'ii ZARZADZENIE Nr 02/2012
W6jta Gminy l-4ck

z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie: termin6w i sposobu przygotowywania projekt6w uchwal Rady Gminy tr 4ck.

Powoluj4c siE na art. 30 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz4dzie gminnym

(.t.Dz.U2001,nrl42poz.159lzp62n.zm.)oraz$26ust.4i5,$57ust.2i3wzw.z$58
Statutu gminy tr-4ck uchwalonego przez Radg Gminy dnia 26.02.2003, na podstawie $ I ust. 3

i 4wzw. z $ Tpkt 13 oraz $ 5 ust.2pkt3 i l0 Regulaminu organizacyjnego UrzEdu Gminy

w tr qcku wprow adzonego Zrzqdzeniem W6jta Gminy w tr 4cku nr 9 z dnia 3 I stycznia 20l I

roku zarz4dzarn, co nastgPuje:

$r
W zakresie dzialania Referatu Organizacyjno - Administracyj nego Urzgdu Gminy

dotycz4cego obslugi Rady Gminy L4ck, w celu wlaSciwej realizacji ustawowego obowiqzku

przygotowywania projekt6w uchwal Rady Gminy, wprowadzam od stycznia 2012 roku

stosowanie wykonania postanowief $ 57 ust 2 i 3 statutu Gminy przy uZyciu zal4czonego

wzoru, kt6ry stanowi integraln4 czg5i zatzqdzenia.

$2
1. Projekty uchwal podpisane przez osobq sporz4dzaj4c4 otaz za zgodnoiii pod wzglEdem

merytorycznym przez osobE nadzoruj4c4 (przelozony sporz4dzqqcego) nale2y skladad do

pracownika wykonujqcego obslugg biurow4 Rady Gminy w miarE ujawniania sig potrzeb

do stanowienia w sprawach nale24cych do kompetencji Rady Gminy (na biez4co).

2. W przypadkach skomplikowanych lub wyj4tkowych albo skutkuj4cych wydatkami

budzetowymi nale|y dolqczy6 jej uzasadnienie, kt6re podpisuje osoba nadzorujqca

merytorycznie dany zakres sprawy (przedmiot uchwaly) oraz Skarbnik Gminy.

3. Wpllvaj4ce projekty uchwal przedklada sig do zaopiniowania pod wzglgdem formalno-

prawnym oraz do zatwierd zenia przez w6jta Gminy i przekazuje Przewodniczqcemu

l.

Rady Gminy.
Po wyznaczeniu terminu przez Przewodnicz4cego Rady Gminy zatwierdzone pod

wzglEdem merytorycznym projekty uchwal mog4 byi skladane przed uplywem 12 dni do

terminu wyznaczonej sesji, za6 w przypadku projektu uchwaly budZetu i sprawozdania z

wykonania budzetu, przed uplywem 20 dni, jezeli ma byi wniosek w6jta o zamieszczeniu

ich w porz4dku obrad ju2 wyznaczonej Sesji.

$3
W przypadku gdy projekt uchwaly przygotowywany jest w jednostce organizacyjnej

Cminy, iafze w zakesie jej dzialania, kierownik tej jednostki podpisuje projekt uchwaly

jako sporzqdzajqcy i przedklada uchwalE wraz z uzasadnieniem oraz materialami

umo2liwiajqcymi jej sprawdzenie i zatwierdzenie pod wzglgdem mer).torycznym przez

ZastgpcE W6jta, Sekretarza Gminy lub/i Skarbnika Gminy'

Osobi zobowiqzana do nadzoru nad dan4jednostkq lub zlecaj4ca przygotowanie projektu

uchwaly w danym zakesie, nadzoruje r6wnie2 terminowe przekazanie projektu uchwaly

do zaopiniowania pod wzglgdem zgodnosci z prawem oraz zatwierdzenia projektu przez

W6jta Gminy.
Do skladania projekt6w uchwal w spos6b okre6lony w ust. I stosuje siQ postanowienia

$ 2 ust. 4 oraz $ 4 ust. I zarz4dzenia.

A



l.

$4

Pracownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego Urzqdu Gminy wykonuj4cy

obslugg biurow4 Rady Gminy przyjmuje podpisane projekty uchwal za pokwitowaniem

potwierdzaj4c ich zlo2enie na kopii zatwierdzonego pod wzglgdem merytorycznym

projektu i wpisuj4c datg zlo2enia.
W pr4padku wycofania projektu przez skladaj4cego, ponowne zloircnie r6wnie2
potwierdza siQ z dat4.
Za przedloaenie do zaopiniowania pod wzglpdem zgodnoSci z prawem i do zatwierdzenia

przez W6jta Gminy projekt6w uchwal zlozonych w czasie okeSlonym w $ 2 ust. 4 oraz

zlo2enie ich do Przewodnicz4cego Rady Gminy w terminie umo2liwiaj4cym zamieszenie

porz4dku obrad zwolanej Sesji, odpowiada pracownik przyjmuj4cy projekty uchwal.

$s

w przypadku uchwal, kt6re musz4 wejsi w 2ycie w okeslonym terminie z uwzglEdnieniem

publikacji w Dzienniku UrzEdowym wojewody Mazowieckiego, za ich przedloZenie do

zatwierdlenia pnez W61ta Gminy i uchwalenie przez RadE Gminy z odpowiednim

wyprzedzeniem, odpowiada Kierownik Referatu nadzoruj4cy dany zakres spraw albo osoby

wymienione w$3 ust.l.

l.

$6

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uchwal

przygotowanych po 1 stycznia 2012 roku.

Nadz6r nad biei4cym wykonywaniem zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy'



Zalqcznik do Zarzqdzenia nr 02/2012
z dnia 2 stycznia 2012 r .

Projekt

Uchwala Nr
Rady Gminy Lqck

z dnia..................

w sprawre:

. Po wyczerpaniu postanowi€ir g 5? ust. 2 statutu podpisy z imiennq piccz4tkq i stanowiskiem lub stanowiskiem cz,lelnie podpasane albo
napisanym cz,4elni€ stanowiskiem i nazwiskiem oraz podpisem.

Zalwierdzam
do przedloZenia Radzie Gminy

SporzqdziVa T,atwierdziUa jako
zgodne merytorycznie

Zaopiniow aU al jako zgodne pod
wzsledem formalno-orawnvm

data: data: data:

dnia
(piecz4tka i podpis W6jla Cmany)


