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Zalacznik do

Uchwaly nr J./
Rady Qminy BEDLNO

STATUT GMINY BEDLNO

Rozdziai I. Postanowienia ogolne

§ l.Statut okresla:
1. ustroj Gminy Bedlno;
2. zasady tworzenia, laczenia, podziatu i znoszenia jednostek pomocniczych Gniiny oraz udziam
przewodniczajcych tych jednostek w pracach Rady Gniiny Bedlno;
3. organizacj? wewnejtrzna^oraz tryb pracy Rady Gminy Bedlno, komisji Rady Gminy Bedlno;
4. tryb pracy Wojta Gminy Bedlno;
5. zasady tworzenia klubow radnych Rady Gminy Bedlno;
6. zasady: dostejju obywateli do dokumentow Rady, jej komisji i Wojta Gminy Bedlno oraz
korzystania z nich.

§2. llekroc wniniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmin? Bedlno;
2. Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad? Gminy Bedlno;
3. komisji - nalezy przez to rozumiec komisje Rady Gminy Bedlno;
4. Komisji Rewizyjnej - nalezy przez to rozumiec Komisj? Rewizyjn^. Rady Gminy Bedlno;
5. Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Bedlno;
6. Statucie - nalezy przez to rozumiec Statut Gminy Bedlno.

Rozdziai II. Gmina

§3.1. Gmina polozona jest w Powiecie Kutnowskim, w Wojewodztwie Lodzkim
i obejmuje obszar 126 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okresla mapa w skali 1:100 000, stanowiaca zalqcznik nr 1
do Statutu. ;

3. W Gminie 53, utworzone jednostki pomocnicze: solectwa — zalajcznik nr 2, do Statutu .
4. W celu wykonywania swych zadan Gminatworzy jednostki organizacyjne- zalajsznik

nr. 3 do Statutu.
§ 4. Siedziba^ organow Gminy jest miejscowosc Bedlno.

Rozdziai III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 5.1. O utworzeniu, pola^czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gmmy a takze zmianie
jej granic rozstrzyga Rada wdrodze uchwary, z uwzgle_dnieniem nast^pujacych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, polaczenia, podziaJu lub zniesienia jednostki pomocniczej mogq. bye
mieszkancy obszaru, ktory ta jednostka obejmuje lub ma obejmowac, albo organy Gminy;

n



2) utworzenie.poiaczenie,podziaHubzniesienie jednostki pomocniczej musizostacpoprzedzone
konsultacjami, ktorych tryb okresia Rada odre_bna_ uchwalaj
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporza_dza Wojt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzerria
lej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powiiiien —- w miare_ mozliwosci — uwzgl^dniac
naturalne u\varunko\van.iaprzestrzenne3komiinikacyjne i wie.zi spoleczne.

2. Do 2noszeniajednostek pomocniczych stosuje sie odpowiednio ust. 1.
§ 6. Uchwaly, o jakich mowa w § 5 List. 1 powinny okreslac w szczegolnosci:

1. obszar,
2. granice;
3. siedzibe. wladz;
4. nazwe_ jednostki pomocniczej.

§ 7-1. Solectwo zarzadza i korzysta z lokali, obiektow i tereno\ b^d^cych \ jego gestii
oraz rozporzajiza dochodami z tego zrodla w zakresie czynnosci z\vykiego zarzajdu.

2. Do zakresu czynnosci z\vykiego zarza_du nalezy w szczegolnosci:
I/ zaiatwianie bieza_cych spraw zwiazanych z eksploatacja^ mienia np. remonty^ naprawy;
21 utrzymaniemienia \vstanieniepogorszonym wramachjego aktualnego przeznaczenia;
3/ zachowanie mienia i pobieranie z niego normalnych korzysci;
4/ oddawanie mienia w najem i dzierzaw?.

§ 8. I. Jednostki pomocnicze grninyprowadza_gospodark? finansowa_wramachbudzetu
Gminy.

2. Rada moze wyodr^bnic w budzecie srodki budzetowe do dyspozycji sotectwa w
przypadku z]ecenia solectwu do wykonania okreslonego zadania wlasnego gminy oraz po
przedstawieniu przez solect\vo planu rzeczowo — finansovvego na dany rok budzetowy
zatwierdzonego przez zebranie wiejskie.

§9.1. Przewodniczapy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w
sesjachRady.

2. Przewodnicza_cy moze zabierac glos na sesjacb po udzieleniu mu go przez
Przewodniczapego Rady, nie ma jednak prawa do udzialu w glosowaniu.

Rozdzial IV. Organizacjawewn^trznaRady
§ 10.1. Rada jest organem stanowia_cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sklad Rady \vynosi 15 radnych.
§ 11. Do wewnetrznych organowRady naleza;

1. Przewodniczajsy;
2.2-ch Wiceprzewodniczapych;
3. Komisja Rewizyjna;
4. komisje stale, wymienione w Statucie.

§ 12.1. Radapowohije naste_puja_ce stale komisje:
1. Rewizyjna^
2. Gospodarki, Mienia, Kosztow i Cen;
3. Porza_dku Publicznego i Ochrony Srodowiska;
4. Socjalna^ Oswiaty i Kultury.

2. Radny moze bye czlonkiem najwytej 2 komisji stalych..
3.W czasie tnvania kadencji Rada moze powolac dorazne komisje do wykonywania

okreslonych zadan, okreslajaji ich sklad i zakres dzialania



§ 13. Do zadan komisji nalezy:
1. opiniowanie wszystkich spraw leza_cych wkompetencji Rady Gminy oraz przed-lozonych przez
Wojta Gminy;
2. kontrola \vykonywania uchwal przez Wojta Gminy i jednostki organizacyjne w zakresie
kompetencji danej kornisji;
3. opiniowanie i rbzpatrywanie spraw przekazanych przez Przewodniczajoego Rady Gminy,
Wojta Gminy oraz przedkladanych przez czlonkow komisji;
4. badanie rzetelnosci informacji i sprawozdari sktadanych przez Wojta Gminy i jednostki
organizacyjne.

§ 14. 1. Przewodnicza_cyRady organizujeprace_Rady iprowadzijej obrady.
2. Czynnosci xwiazane ze zv/olaniem pierwszej sesji wykonuje Przewodnicza^cy Rady

poprzedniej kadencji i obejmuja_one:
1) okreslenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;
2) przygotowanie projektu porzajdku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;
4) powierzenie przewodnictwaobrad najstarszemuwiekiem sposrod radnych obecnychnasesji.

3. Projektporzqdku obrad, o jakirnmowawust. 2pkt. 2 powinien obejmowac
sprawozdanie Wojta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 15. Przewodnicza^cy Rady, a w przypadku jego nieobecnosci \vyznaczony
Wiceprzewodnicza_cy, w szczegolnosci:
1. zwohije sesje Rady;
2. przewodniczy obradom;
3. sprawuje policj? sesyjnaj
4. kieruje obshiga_kancelaryjna_posiedzenRady;
5. zarzajdza i przeprowadzaglosowanie nad projektarni uchwal;
6. podpisuje uchwaty Rady;
7. czuwa nad zapewnieniern warunkow niezb^dnych do wykonywania przez radnych ich
mandatu.

§ 16. 1. Przewodniczapy, oprocz uprawnieri przewidzianych w § 15 Statutu, jest
upowazniony do reprezentowania Rady na zewnajtrz.

2. Przewodnicza_cy moze \vyznaczyc Wiceprzewodniczacegolub innego radnego do
reprezentowania Rady.

§ 17. Do obowiazkow Wiceprzewodnicza_cego starszego wiekiem nalezy wykonywanie
zadan zastrzezonych przez ustawe_ lub Statut dla Przewodnicza_cego w razie wakatu na
stanowisku Przewodnicza_cego (i nie wyznaczeniu Wiceprzewodnicza_cego).

§ 18. Pod nieobecnosc Przewodnicza^cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego
Wic eprze wo dni cza^cy.

§ 19.1. Przewodnicza_cy Rady koordynuje prace komisji Rady.
2. Obslug^ Rady i jej organow zapewnia pracownik Urz^du Gminy, zatrudniony na

stanowisku d.s. organizacyjnych i obslugi Rady.

jRozdzial V. Tryb pracy Rady
Sesje Rady

§ 20. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal sprawy naleza^ce do jej
kompetencji, okreslone w ustawie o samorzajdzie gminnym oraz w innych ustawach, a takze w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.



§ 21, 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z cz^stotliwosciq. potrzebnq. do wykonania zadari
Rady, nie rzadziej jednak niz raz na kwartal.

2. Sesjami zwyczajnymi sa_ sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi sajakze sesje nie przewidziane w planie, ale zwoiane wzwyklyrn

trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sa_zworywane wprzypadkach przewidzianych w ustawie.

Przygotowanie sesji
§ 22.1. Sesje przygotowuje Przewodniczacy.
2. Pizygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porzajiku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym i soitysorn materiatow, w tym projektow uchwal:,
dotycza^cych poszczegolnychpunktowporzajdku obrad.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porza_dku obrad sesyjnych powiadamia sie_
radnychnajpozniej na3 dni przed terminem obrad, zapornoca_rist6wpoleconych lab winny
skuteczny sposob, z wyla^czeniem sesji nadz\vyczajnych.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno bye podane do
publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty.

§ 23.1. Przed kazda^sesja^Przewodniczapy Rady ustalalistq osob zaproszonych nasesje_.
2. \ sesjach Rady uczestniczq. - Wojt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udziahi w sesjach Rady moga^zostac zobo\viazani kierownicy gminnych jednostek

organizacyjnych podlegaja_cych kontroli Rady oraz pracownicy Urz^du Gminy.

Przebieg sesji
§ 24. Wojt obowiazany jest udzielicRadzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej

wprzygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 25. Wyla^czenie jawnosci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych

w przepisach szczegolnych.
§ 26,1. Sesjaodby\vasi^najednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicza^cego obrad badz radnego Rada moze postanowic o

przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad winnym \\yznaczonym terminie nakolejnym
posiedzeniu tej saraej sesji.

3. 0 przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada moze postanowic w
szczegolnosci ze wzgledu na niemozliwosc wyczerpania porzajiku obrad lub koniecznosc jego
rozszerzenia, potrzeb^ uzyskania dodatkowych materialow lub inne nieprzewidziane przeszkody,
uniemozliwiaja^ce Radzie wtasciwe obradowanie lub podj^cie uchwai.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, ktorzy bez usprawiedliwienia
opuscili obrady przed ich zakonczeniem, odnqto\vuje si^ w protokole,

§ 27.1. Kolejne sesje Rady zwoJywane sa^ wterminach ustalanych w planie pracy rady
tub w terminach okreslonych przez Przewodnicz^cego Rady.

2. Postanowienie ust 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakichmowa w § 21 ust. 4.
§ 28. 1. Rada moze rozpoczac obrady tylko w obecnosci co najmniej poto\vy swego

ustawowego skiadu.
2. Przewodniczacy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu

odbywania posiedzenia Rady spadnie ponizej polowy sldadu; jednakze Rada nie moze wowczas
podejmowac uchwah



§ 29. Sesj? otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczacy Rady.
§ 30. 1. Otwarcie sesji nastepuje po wypowiedzeniu przezPrzewodniczacego Rady

formuly: 3,0twieram sesj^ Rady ".
2. Po otwarciu sesj i Przewodniczacy Rady st\vierdza na podstawie listy obecnosci

prawomocnosc obrad.
§ 31. Po otwarciu sesji Przewodniczacy Rady stawia pytanie o ewentuainy wniosek w

sprawie zmiany porzajiku obrad.
§ 32. Porza_dek obrad obejmuje w szczegolnosci:

1. przyj?cie protokolu z obrad poprzedniej sesji;
2. rozpatrzenie projektow uchwal lub zajecie stanowiska;
3. interpelacje i zapytania radnych;
4. odpowiedzi na interpelacje zgloszone na poprzednich sesjach;
5. sprawy rozne.

§ 33. 1. Interpelacje i zapytania sâ  kierowane do Wojta Gminy.
2. Odpowiedzi na interpelacj? udziela Wojt lub wlasciwe rzeczowo osoby, upowazruone

do tego przez Wojta.
§ 34. 1. Zapytania formulowane sa_pisernnienar?ce Przewodniczacego Rady lub ustnie,

w trakcie sesji Rady.
2. Jesli bezposrednia odpowiedz na zapytanie nie jest rnozliwa, pytany udziela

odpowiedzi pisemnej w terrainie 14 dni. Paragraf 32-ust. 4 stosuje si? odpowiednio.
§ 35. l.Przewodnicza_cy Rady provvadzi obrady wedhig ustalonego porzadku., ot\vieraja_c i

zamykajac dyskusje nad kazdym z punktow.
2. Przewodniczacy Rady moze korzystac z pomocy Wiceprzewodniczacego,
3. Przewodniczacy Rady udziela glosu wedhig kolejnosci zgloszen; w uzasadnionych •

przypadkach moze takze udzielic glosu poza kolejnoscia_( w szczegolnosci Wojtowi Grniny oraz
Radcy Prawnemu),

4. Radnemu nie wolno zabierac glosu bez zezwolenia Przewodniczacego Rady.
5. Czas trwania wystapienia nie moze przekraczac 5 minut.
6. Przewodniczacy Rady moze zabierac glos w kazdym momencie obrad.
7. Przewodniczacy Rady moze udzielic glosu osobie nie be_da_cej radnym.
§ 36. 1. Przewodniczacy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwiaszcza nad

zwi^zlosci^wysta^ien radnych oraz innych osob uczestniczacych w sesji. • ;

2. Przewodniczacy Rady moze czynic radnym uwagi dotyczace tematu, formy i czasu
tnvania ich \vystaj3ien. a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach prxywolac mowce_ ,,do
rzeczy".

3. Jezeli temat lub sposob wystajMenia albo zacbowania radnego w sposob oczywisty
zaklocaja_porzajdek obrad badz uchybiaja^powadze sesji Przewodniczacy Rady przywohye
radnego }5do porza_dku", a gdy przywolanie nie odnioslo skutku moze odebrac mu glos, nakazujac
odnotowanie tego faktu vv protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio do osob spoza Rady zaproszonych na
sesj? i do publicznosci.

5. Po nprzednim ostrzezeniu Przewodniczacy Rady moze nakazac opuszczenie sab' tym
osobom, ktore swoim zachowaniem lub wystaj>ieniami zakiocajq.porzajdek obrad badz naruszaja_
powag? sesji.

§ 37.1. Przewodniczacy Rady udziela glosu poza kolejnosci^. w sprawie wnioskownarury
formalnej, w szczegolnosci dotyczacych:
I/ stwierdzenia quorum;



21 zmiany porzaelku obrad;
3/ ograniczenia czasu wystajpienia dyskutantow;
4/ zamknie_cia listy mowcow lub kandydatow;
5/ zakonczenia dyskusji i podj^cia uchwaly;
61 zarzajdzenia przerwy;
7/odeslaniaprojektu uchwary do komisji;
8/ przeliczenia glosow;
9/ przestrzegania regulaminu obrad.

2.Wnioski formalne Przewodnicza_cy Rady poddaje pod dyskusjs po dopuszczeniu
jednego glosu ;,za" i jednego glosu ,3przeciwko" \vnioskowi, po czym poddaje spraw? pod
glosowanie.

§ 38.1. Po wyczerpaniu. listy mowcow Przewodniczacy Rady zamyka dyskusje_. W razie
potrzeby zarz^dza przerwe_ w celu umozliwienia wlasciwej Komisji lub Wojtowi ustosunkowania
si? do zgloszonycb w czasie debaty wnioskow, ajesli zaisrnieje taka koniecznosc -
przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamkni^ciu dyskusji Przewodniczacy Rady rozpoczyna procedure glosowania.
3. Po rozpocz^ciu procedury glosowania, do momentu zarzajdzenia glosowania,

Przewodniczacy Rady moze udzielic radnym glosu tylko w celu zgloszenia lub uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porza_dku glosowania.

§ 39. Po wyczerpaniu porzajdku obrad Przewodniczajcy Rady konczy sesje^, \vypowiadaja_c
formul^ ,,Zamykam sesj^ Rady ".

§ 40. Rada jest zwiazana uchwata^ od chwili jej podj^cia.
§ 41.1. Praco\vnik Urzedu Gminy, wyznaczony przez Wojta w uzgodnieniu z

Przewodniczajiym Radj', sporzajiza z kazdej sesji protokol.
2. Przebieg sesji nagrywa si§ na. tasm? magnetofonowa^ ktora^przechowuje si^ do czasu

przyje_cia protokolu.
§ 42.1. Protokol z sesji musi odzwierciedlac jej przebieg.
2. Protokol z sesji powinien w szczegolnosci zawierac:

1) numer, dat? i miejsce odbywania sesji, godzin? jej rozpocz^cia i zakonczenia oraz wskazywac
numery uchwal, imi^ i nazwisko przewodniczaj:ego obrad i protokolanta;
2) stvvierdzenie prawomocnosci posiedzenia;
3) imionai nazwiskanieobecnych czlonkow Rady z ewentualnym podaniemprzyczyn
nieobecnosci;
4) odnotowanie przyj^cia protokohi z poprzedniej sesji;
5) ustaiony porzajiek obrad;
6) przebieg obrad, aw szczegolnosci srreszczeme tresci wystapien;
7) przebieg glosowania z \vyszczegolnieniem liczby glosow: ,,za", ,,przeciw" i ,5wstrzymujacych"
oraz glosow niewaznych;
8) podpis Przewodnicza_cego obrad i osoby sporzajdzaja_cej protokol.

§ 43. W trakcie obrad lub nie pozniej niz na najblizszej sesji radni moga_zglaszac
poprawki lub uzupelnienia do protokoru, przy czym o ich uwzgle^dmeniu rozstrzyga
Przewodniczacy Rady po wysluchaniu protokolanta i przeshlchaniu tasmy magneto fo no wej z
nagraniem przebiegu sesji.

§ 44. Do protokohi dolacza si? list? obecnosci radnych oraz odre>najiste. zaproszonych
gosci, teksty przyje_tych przez Rad? uchwal, usprawiedli\vienia osob nieobecnych. oswiadczenia i
inne dokumenty zlozone na r^ce Przewodnicza^cego Rady.



§ 45. Obsluge_ biurowa_ sesji (wysylanie zawiadomien, wyciaj»6wz protokolowitp.)
sprawuje pracownik Urze_du Gminy , \ uzgodnieniu z PTzewodnicza_cym Rady.

UchwaJy
§ 46. 1. Uchwary, sa^sporza_dzone wformie odr^bnych dokumentow.

2, Przepis ust. 1 nie dotyczy postanovvien proceduralnych.
§ 47. 1. Tmcjatywe_ uchwalodawcza^ posiada V* ustawowego skladu Rady, komisje Rady.,

Klub Radnych oraz Wojt, chyba ,ze przepisy prawa stanowia_ inaczej .
2. Projekt uchwaiy powinien okreslac w szczegolnosci:

1) tytul uchwaiy;
2) podsta\ve_ prawnaj
3) postanowienia merytoryczne; '
4) w miars potrzeby okreslenie zrodla sfinansowania realizacji uchwaiy;
5) okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaiy;
6) ustalenie terminu obo\viazywania lub wejscia w zycie uchwaiy.

3 .Projekt uchwaiy powinien zostac przediozony Radzie \vraz z uzasadnieniem, w ktorym
nalezy wskazac potrzeby podj^ciauchwaty oraz informacj^ o skutkachfmansowychjej realizacji.

4. Projekty uchwal sa^opiniowane co do ich zgodnosci z prawem przez radc? prawnego
lub adwokata.

§ 48.1. Uchwaiy Rady podpisuje Przewodnicza^cy Rady, o ile ustawy nie stanowia_
inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si§ odpowiednio do Wiceprzewodnicza_cego prowadza_cego
obrady.

§ 49.1. Wojt ewidencjonuje oryginaly uchwal wrejestrze uchwal i przechowuje wraz z
protokolami sesji Rady.

2. Odpisy uchwal pizekazuje si? wlasciwym jednostkom do realizacji i do wiadomosci
zaleznie od ich tresci.

Procedura glosowania
§ 50. 1. Gtosowanie jawne odbywa si^ przez podniesienie rejd.
2. Gtosowanie ja\\-ne zarzajiza i przeprowadzaPrzewodniczapy obrad. przelicza oddane

glosy ,.za", ,,przeciw" i ^wstrzymuja^ce si?", sumuje je i porownuja_c zlista_radnych obecnychna
sesji, wzgl^dnie ze skladem lub ustawowym sWadem rady, nakazuje odnotowanie wynikow
glosowania w protokole sesji.

1. Do przeliczenia glosow Przewodniczapy obrad rnoze wyznaczyc radnych.
2. Wyniki glosowaniaja\vnego oglaszaPrzewodniczapy obrad.
3. W przypadku rownej liczby glosow uchwala nie zostaje podj^ta.

§ 51. 1. W glosowaniu tajnym radni gtosujq. za pomoca, kart ostemplowanych piecze_cia_
Rady, przy czym kazdorazowo Rada ustala sposob glosowania, a samo glosowanie przeprowadza
wybrana z gronaRady Komisja Skrutacyjna z wylonlonym sposrod siebie przewodnicza^cym.

4. Kornisja Skrutacyjnaprzed przystaj)ieniem do glosowaniaobjasnia sposob
glosowania i przeprowadzaje, wyczytuja_c kolejno radnych z listy obecnosci.

3. Kart do glosowania nie moze bye wi^cej niz radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu glosowPrzewodnicza_cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokoL

podajaj: wynik glosowania.
5. Karty z oddanymi glosami i protokol glosowania stanowia_zalacznik do protokolu sesji.



§52.1 . Przewodnicza_cy obrad przed poddaniem wniosku pod glosowanie precyzuje i
oglasza Radzie proponowanajresc wniosku w taki sposob, aby jego redakcja byk przejrzysta, a
wniosek nie budzil watpliwosci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejnosci Przewodnicza^cy obrad poddaje pod glosowanie wniosek
najdalej ida_cy. Jes'U moze to wykluczyc potrzebe, glosowania nad pozostalymi wnioskami.
Ewentualny spor co do tego, ktory z wnioskow jest najdalej ida^cy rozstrzyga Przewodniczajsy
obrad.

3. W przypadku glosowania w sprawie wyborow osob. Przewodniczaey obrad przed
zamkni^ciem Hsty kandydatow zapytuje kazdego z nich czy zgadza sie_ kandydowac i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdza^cej poddaje pod glosowanie zamknie_cie Jisty kandydatow, a
nast^pnie zarzajiza wybory.

4. Pi-zepis ust. 3 nie mazastosowania, gdy nieobecny kandydat zlozyi uprzednio zgode_ na
pismie.

§ 53. 1. Glosowanie nad poprawkami do poszczegolnych paragrafow lub uste_pow
projektu uchwaly nast^puje wed-hig ich kolejnosci, z tym? ze w pierwszej kolejnosci
Przewodnicza^cy obrad poddaje pod glosowanie te poprawki. ktorych przyje_cie lub odrzucenie
rozstrzyga o innych poprawkach.

2. \ przypadku przyjecia poprawki \vykluczaja_cej inne poprawki do projektu uchwaly,
poprawek tych nie poddaje si§ pod glosowanie.

3. Przewodnicza_cy obrad moze zarzajizic glosowanie la_cznie nad grupa_popraAvek do
proj ektu uchwaly.

4. Przewodnicza_cy obrad zarzajdza glosowanie, w ostatniej kolejnosci zaprzyje_ciem
uchwaly w calosci ze zmianami wynikaja^cyrni z poprawek przyj^tych do projektu uchwaly.

S.Przewodnicza^cy obrad moze odroczyc glosowanie, o jakim mowa w ust. 4 na czas
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjejych poprawek nie zachodzi sprzecznosc
pomi^dzy poszczegohiymi postano\sdeniami uchwaly.

§ 54.1. Glosowanie zwykla^wi^kszoscia^glos6woznacza.,zeprzechodzi wniosek lub
kandydatura, ktora uzyskala wie_ksza_ liczbe, glosow ,,za" niz J;przeciw'. Glosow wstrzymu-
jacych si? i niewaznych nie dolicza sie_ do zadnej z grup glosuja_cych ,,za" czy ,,przeciw".

2. Jezeli celem glosowania jest wybor jednej z kilku osob lub mozliwosci, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na ktory oddano liczbe. glosow wi?ksza_ od liczby glosow oddanych na
kazda_z pozostarycb.

§ 55.1. Glosowanie bezwzgl^dna_ wi^kszoscia^glosow oznacza, ze przechodzi wniosek
lub kandydatura, ktore uzyskaly co najmniej jeden glos wie_cej od sumy pozostatych waznie
oddanych glosow, to znaczy przeciwnych i wstrzymuja_cych si?.

2. Glosowanie bezwzgle,dna_wie_kszoscia_ustawowego skladu Rady oznacza, ze
przechodzi wniosek lub kandydatura, ktora uzyskala liczby calkowit^waznych glosow oddanych
za wnioskiem lub kandydatem, przewyzszaja_ca_polow? ustawowego skiadu Rady, a zarazem tej
polo\vie najblizsza^.

3. Bezwzgl^dna wi^kszosc glosowprzy parzystej Hczbie glosujacych zachodzi wowczas,
gdy za wnioskiem. lub kandydatura_zostalo oddanych 50% +1 waznie oddanych glosow.

4. Bezwzgle_dna wie,kszosc glosow przy nieparzystej liczbie glosujacycb zachodzi
wowczas, gdy za wnioskiem lub kandydatura^zostala oddana liczba glosow o 1 wie^ksza od liczby
pozostalych waznie oddanych glosow.



Ko mis je Rady
§ 56. Przedmiot dziatania poszczegolnych komisji stalych i zakres zadan komisji

doraznych okresla Rada w odrebnych uchwalach.
§ 57. 1. Komisje state dzialaja_zgodnie z rocznym planem pracy przediozonym Radzie w

terminie do dnia 30 listopada i uchwalonym przez Rad?.
2. Rada moze nakazac komisjom dokonanie w planie pracy, stosownych zmian.
§ 58.1. Komisje Rady moga_odbywac wspolne posiedzema.
2. Komisje Rady rnogq.podejmowac wspoiprac? z odpowiednimi komisjami innych gmin,

zwlaszczasasiaduj^cych;anadtozinnymipodmiotami.jeslijestto uzasadnioneprzedmiotemich
dzialalnosci.

3. Komisje uchwalaja_opinie oraz wnioski i przekazujaje Radzie.
4. Na podstawie upowaznienia Rady - Przewodnicza_cy lab Wiceprzewodniczaj;y

Rady, koordynuja^cy prace_ komisji Rady moga_zwo-lac posiedzenie komisji i nakazac zlozenie
Radzie sprawozdania,

§ 59. Pracami komisji kieruje przewodnicza_cy komisji wybrany pizez jej czlonkow.
§ 60. 1. Komisje pracuJ3_na posiedzeniach.
2. Do posiedzen komisji stajych stosuje si^ odpowednio przepisy o posiedzeniach

Komisji Re\vizyjnej.
§ 61. 1. Przewodnicza^cy komisji staiych co najmniej raz do roku przedstawiajq. na sesji

Rady sprawozdania z dzialalnosci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje si? odpowiednio do doraznych komisji zespolow powolanych

przez Rad§.
§ 62. Opinie i wnioski komisji uchwalane sa_w glosowaniu jawnym z\vykla_wi^kszoscia_

glosow, w obecnosci co najmmej polo\vy skiadu komisji.

Radni
§ 63.1. Radni potwierdzaja^swoj^obecnoscnasesjachi posiedzeniach komisji podpisem

na liscie obecnosci.
2. Radny w ci^gu 7 dni od daty odbycia si? sesji lub posiedzenia komisji, winien

usprawiedliwic swoja_nieobecnosc, skiadaja_c stosoxvne pisemne wyjasnienia nar?ce
Przewodnicza_cego Rady lub przewodnicza_cego komisji.

§ 64,1. W przypadku notorycznego uchylania si^ przez radnego od wykonywania jego
obowiazkow. Przewodnicza_cy Rady moze \vnioskowac o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwal^ w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim
umozliwieniu radnemu ztozenia wyjasnien, chyba, ±e nie okaze si? to mozMwe.

§ 65. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatradniajacego radnego o rozwiajzanie z nim
stosunku pracy, Rada moze powolac komisje_ dorazna^ do szczegotowego zbadania wszystkich
okolicznosci sprawy.

2. Komisjaprzedldada swoje ustalenia i propozycje napismie Przewodnicz^cemuRady.
3. Przed podje_ciem uchwaty w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umozliwic

radnemu zlozenie \vyjasnien.
§ 66. 1. Przewodnicza^cy Rady wystawia radnym dokument, w ktorym stwierdza si^

petnienie funkcji radnego.
2, Radni moga^zwracac si? bezposrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiazanych z

petnieniem przez nich funkcji radnego.



Rozdzial VI. Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej

Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 67. 1 .Komisja Rewizyjna sktada si$ z Przewodnicza_cego oraz pozostalych cztonkow.
2. Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej wybieranyjestsposrod jej czlonkow.
§ 68. Przewodniczapy Komisji Re\vizyjnej organizuje prac§ Komisji Rewizyjnej i

prowadzi jej obrady.

Zasady koutroli
§ 69. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc Wqjta, gminnych jednostek

organ!zacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgle_dem:
1/legalnosci;
2/ gospodarnosci;
3/ rzetelnosci;
4/ celowosci;
5/ zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna badawszczegolnoscigospodark^ finansowa^kontrolowanych
podmiotow, w tym wykonanie budzetu Gm.iny.

§ 70. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie
wskazanym w uchwafach Rady.

§ 71.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym wjej planie
pracy, zatwierdzonym przez Rad§.

2. Rada moze podjqc decyzj? w sprawie przeprowadzenia kontroli nie obj^tej planem , o
jakim mowa w ust 1.

§ 72, 1.Komisja Rewizyjna kontroluje Wqjta Gminy w zakresie :
I/ realizacji budzetu;
21 wykonania uchwal Rady Gminy, interpelacji i skarg mieszkancow;
3/ funkcjonowania Urz^du Gminy;
4/ funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych;
5/ gospodarowania mieniem Gminy;
61 gospodarki finansowej Gminy;
ll zadan zleconych pod katem zgodnosci przeznaczonych na te zadania srodkow finansowych z
faktycznyrni vv'ydatkami.

2. Kontroli dokonuje co najmniej trzyosobowy zespol kontrolny.
§ 73. Plan kontroli winien zawierac:

1. przedmiot kontroli;
2. date rozpocz^cia kontroli;
3. przewidywany czas kontroli;
4. skiad zespohi kontrolujacego.

§ 74. 1. Plan kontroli przedstawiony jest Wqjtowi Gminy niezwtocznie po zatwierdzeniu
przez Rad^ Gminy.

2. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej informuje Wojta Gminy o zmianach w planie
kontroli nie pozniej niz 7 dni przed data^rozpocz^cia kontroli.

Tryb kontroli
§ 75. 1. W razie powzi^cia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popelnienia

przest^pstwa, kontroluja_cy niezwlocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
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Wojta, wskazuja_c dowody uzasadniajajse zav/iadomienie.
2. Jezeli podejrzenie dotyczy osoby Wojta 3 kontroluja^cy zavviadamia o tym

Przevvodniczajsego Rady.
§ 76. 1. Kierownik kontrolovvanego podmiotu obowiajzany jest zapewnic warunki i srodki

dla pravvidlowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownikkontrolowanego podmiotu obowiajzany jest vv szczegolnos'ci przedkiadac na

zajianie kontroluja_cych dokumenty i materialy niezbe_dne do przeprowadzeniakontroli oraz
umozliwic kontrolujapym wste_p do obiektow i pomieszczefi kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownikkontrolowanego podmiotu, ktory odmovvi wykonania czynnosci, o ktorych
mowa w ust. I i 2, obovviazany jest do niezwlocznego zlozenia na re_ce osoby kontrolujaj^ej
pisemnego wyjasnienia.

4. Na zajianie kontroluja_cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiazany jest
udzielic ustnych i pisemnych wyjasnien, takze w przypadkach mnych, niz okreslone vv ust 3.

Protokoty kontroli
§ 77. 1. Kontroluja_cy sporza_dzaj£). z przeprowadzonej kontroli - wterminie 3 dni od daty

jej zakonczenia - protokol pokontrolny, obejmuja_cy:
1) nazvv? i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imi£ i nazwisko kontrolujaj2ego (kontroluja^cych);
3) daty rozpoczecia i zakonczenia czynnosci kontrolnych;
4) okreslenie przedmiotovvego zakresu kontroli i okresu obj^tego kontrolaj
5) imie_ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg i vvynik czynnosci kontrolnych, a w szczegolnosci wnioski kontroli vvskazujape na
stwierdzenie niepravvidiowosci w dzialalnosci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodow potwierdzaja_cych ustalenia zawarte w protokole;
7) dat? i miejsce podpisania protokolu;
8) podpisy kontroluja_cego (kontroluja_cych) 1 kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk?
o odmowie podpisania protokolu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokol pokontrolny moze takze zawierac wnioski oraz propozycje co do sposobu
usuni^cia niepravvidiowosci stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 78 . 1. W przypadku odmowy podpisania protokohi przez. kierownika kontrolowanego
podmiotu., jest on obowia^any do zlozenia - wterminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjasnienia jej przyczyn.

2. Wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 1 sklada sie_ nare_ce Przewodnicza^cego Komisji
Rewizyjnej.

§ 79.1. Kiero\vnik kontrolowanego podmiotu moze zlozyc na rece Przewodnicza_cego Rady
uwagi dotycza_ce kontroli i jej wynikow.

2. Uvvagi, o ktorych mowa wust 1 sklada si? w terminie 7 dni. od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do podpisania.

§ 80. Protokol pokontrolny sporzajdza si? w trzech egzemplarzach, ktore - w terminie 3 dni
od daty podpisaniaprotokoiu - otrzymuja; Przewodniczacy Rady, Prcevvodniczacy Komisji
Rewizyjnej i kierownik: kontrolowanego podmiotu.

Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjuej
§ 81.1. Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy vv terminie do

dnia30 Ustopadakazdego roku.
2. Plan przedtozony Radzie musi zawierac co najmniej:
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.1) terminy odbywaniaposiedzen;
2) terminy i wykazjednostek, ktore zostana_poddane kontroli.

3. Rada moze zatwierdzic jedynic cze^sc planu pracy Komisji Rewizyjnej;
przystaj>ienie do wykonywania kontroli moze nastajnc po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
cze_sci.

§ 82.1. KomisjaRewizyjnaskladaRadzie - wterminie do dniaSO stycznia kazdego roku -
roczne sprawozdanie ze s\vojej dzialalnosci w roku poprzednim,

2. Sprawozdanie powinno zavvierac:
1) liczbe_, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najwazniejszych nieprawidlowosci wykrytych wtoku kontroli;
3) \^kaz uchwai podjejych przez Komisje Rewizyjnaj
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwazniejszymi wnioskami,
wynikaja_cyrni z tych kontroli.

3. Pozaprzypadkiem okreslonym wust. 1. KomisjaRewizyjna skiada sprawozdanie ze
swej dzialalnosci po podjqciu stosovvnej uchwaty Rady, okreslaja_cej przedmiot i termin zlozenia
sprawozdania,

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 83. Uchwaiy Komisji Re\vizyjnej zapadaja_z\vykla_\vi?kszosciq. glos6w w obecnosci co

najmniej polowy skladu Komisji w glosowaniu ja\vnym.
§ 84. Obstuge biuro\va_Komisji Rexvizyjnej zapewnia Wqjt.
§ 85. 1. Komisj a Rewizyjna moze korzystac z porad, opinii i eksperfyz osob

posiadaja_cych wiedz^ iachowa^ vv zakresie zwia^anym z przedmiotem jej dzialania.
2. W przypadku., gdy skorzystanie z wyzej wskazanych srodkow \vymaga zawarcia

odr^bnej umowy i dokonania wyplaty \vynagrodzenia ze srodkowkomunalnych. Przewodniczapy
Komisji Rewizyjnej przedstawia spraw^ na posiedzeniu Rady, celem. podj^cia uchwaty
zobowiazuja_cej osoby zarzajdzaja_ce mieniemkomunalnym do zawarcia stosownej umovvy w
imieniu Gminy.

§ 86. Komisja Revvizyjna moze wystejiowac do organow Gminy w sprawie wnioskow o
przeprowadzenie kontroli przez Regionalna_lzb$ Obrachunkowa^NaJNvyzsza^Izb? Kontroli lub
inne organy kontroli.

Rozdziat VTI. Zasady dzialania klubow radnych
§ 87.Radni mogajworzyc kluby radnych, wedmg kryteriow przez siebie przyje_tych.
§ 88.1. "Warunkiemutworzeniaklubu jest zadeklarowanie w nim udziatu przez co

najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostac niezwlocznie zgloszonePrzewodniczacemuRady.

Radny moze bye czlonkiem tylko 1 klubu.
3. Wzgtoszeniupodaje si^:

1) nazwe_ klubu;
2) list? czfonkow;
3) imi? i nazwisko przewodnicza_cego klubu.

4. W razie zmiany skladu klubu lub jego rozwiazania przewodniczacy klubu jest
obo\viazany do niezwlocznego poinfonnowania o tym Przewodniczacego Rady.

§ 89.1. Kluby dzialaja_ wylacznie w ramach Rady.
2. Przewodnicza_cy Rady prowadzi rejestr klubow.
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§ 90. 1. Kluby dzialaja, w okresie kadcncji Rady. Uplyvvkadcncji Rady jest rownoznaczny z
rozwiajzaniem klubow.

2. Kluby mogq. ulegac wczesniejszemu rozvviazaniu na mocy uchvval ich cztonkovv.
3. Kluby podlegajq.rozvviajzaniu gdy liczbaich cztonkovv spadnie ponizej 4.

§ 91. Prace klubow organizuja^przewodnicz^cy kJubovv, wybierani przez cztonkow klubu.
§ 92. 1. Klubom przyslugujq. uprawnienia wnioskodavvcze i opiniodawcze w zakrcsie

organizacji i trybu dziafaniaRady.
2. Kluby mog3- przedstawiac swoje stanowisko na sesji Rady wytqcznie przez swycb

przedstawicieii.
§ 93. 1. Czlonkovvie klubu radnych ponosz^. koszty dzialalnosci klubu oraz zapewniajajego

obsiuge,.
2. Wojt Gminy w porozumieniu z Przewodniczajcym Rady Gminy zapewnia nieodptatnie

iokal w godzinach nie kolidujapych z praca^ urz^du.

Rozdzial IX. Tryb pracy Wojta
§ 94. Wojt wykonuje:

1. uchwafy Rady;
2. jemu przypisane zadania i kompetencje;
3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisow obowiajzujacego pravva -
nalezy do niego;
4. inne zadania okreslone ustavvami i niniejszym Statutem.

§ 95. Wojt uczestniczy w sesjach Rady.

Rozdzial X. Zasady dost^pu i korzystania przez obywateli z dokumentow Rady, Komisji i
Wojta

§ 96. Obywatelom udost^pnia si? dokumenty w zakresie okreslonym w ustawach.
§ 97. 1 .Dzialalnosc organowGminyjestjawna.
2.Jawnosc dziatania organow Gminy obejmuje w szczegolnosci prawo obywateli do:

I/ uzyskania informacji ( o dzialalnosci organow gminy, komisji rady, Urz^du Gminy oraz
jednostek organizacyjnych);
21 wstej)ie na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji;
3/ dost^pu do dokumentow wynikaja^cych z wykonywaniazadanpublicznych, wtym protokolow
posiedzeh organow gminy i komisji Rady Gminy.

3. Obywatel moze miec udost^pnione dokumenty i protokofy, o ktorych mowa w pkt 2
p.pkt 3 w siedzibie Urz^du Gminy i w obecnosci wyznaczonego pracownika, po uprzednim
uzgodnteniu z kierownikiem jednostki.

4. Udost^pnianie dokumentow odbywa si^ w godzinach pracy urz^du.
§ 98. Uprawnienia okreslone w § 99 nie znajduja. zastosowania:

1. w przypadku wytaczenia - na podstawie ustaw - jawnosci;
2. gdy infortnacje publiczne stanowia^ prawem chronione tajemnice;

5. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile
ustawa nie stanowi inaczej, niz art. 73 Kodeksu poste_powania administracyjnego.

'niczqcy Rady Gminy
,* ^**f

*#4
TARKA
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Zalqcznik Nr 2
do Statittu Gminy Bedlno
zal wierdzonego Uchwaiq

Raciy Gminy Bedlno
' Nr IV/28/2003

z dnia 21 marca 2003 r

W Y K A Z
SOLECTW i PRZYNALEZNYCH IM MIEJSCOWOSCI

POLOZONYCH NA TERENIE GMINY BEDLNO

1. ANNETOW

2. ANTONIEW

3. BEDLNO PARCEL

4. BEDLNO WIES

5. D^BOWA GORA

6. ERNESTYNOW

7. FLORIANOW

8. GARBOW

9. GLUCHOW

10. GOSLAWICE
ll.GROSZKI
12. JA>JOW
13. JAROSZOWKA
14. JOZEFOW

15.KAMILEW
16. KAZMIEREK
17. ICONSTANTYNOW

18. KR^CIESZKI

19. MATEUSZEW

Annetow
Franciszkow Nowy
Karolew
Anton lew
Wilk^sy
Bedlno Parcel
Kamieniec
Szewce Nagorne
Bedlno Wies
Zbiwiec
D^bowa Gora
Lasota
Podswi^tne
Ernestynow
Kujawki
Odolin
Florianow
K.OSOW
Maurycew
Rojewo
Garbow
Stradzew Gorki
Ghichow
Franciszkow Stary
Tomczyce
Goslawice
Groszki
Janow
Jaroszowka
Jozefow
Mosi^brza
Teodorow
Kamilew
Kazmierek
Konstantynow
Czarnow
Kr^cieszki
Tar now
Mateuszew
Eliaszew
Miroslawice
Wiktorow

wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
przysiolek

wies
wies
przysiotek
wies
wies
wies
wies
wies
przysiolek
przysiolek
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
przysiolek
wies
wies
wies
wies
wies
wies
przysiolek
wies
przysiolek
wies
przysiolek



20. ORLOW KOLONIA

21. ORLOW PARCEL
22. PLECKA D/\BROWA

23. PNIEWO

24. POTOK
25. STANISLAWICE

26. STRADZEW
27. SZEWCE NADOLNE
28. SZEWCE OWSIANE

Orlow Kolonia
Dq.browka
Gruszkowizna
Oriovv Parcel
Plecka Da^browa
Zgoda
Pniewo
Pniewo Kolonia
Tomaszew
Wydmuch
Male Pniewo
Pniewo PKP
Pniewo Parcela
Potok
Stanislawice
Baranowizna
Gorki Stanislawskie
Slradzew
Szewce Nadolne
Szewce Owsiane

29. SZEWCE WALENTYNA Szewce Waientyna
Marynin

30. WALISZEW Waliszew
31. WEWIORZ

32. WOJSZYCE KOLONIA

33. WOJSZYCE PARCEL
34. WOLA KALKOWA
35. WYROW

36. ZALUSIN

37. ZLESZYN

38. ZOS1NOW

Wewiorz
Emilianow
Wolska Kolonia
Wojszyce Kolonia
Kazimierowka
Wojszyce
Wola Katkowa
Wyrow
Ruszki
Zalusin
Julianow
Trawin
Zahisinek
Zleszyn

Cieplice
Odolinek

Zosinow
Klotyldow
Trzciniec

wies
wies
wies

wies
wies
przysiolek
wies
wies
wies
wies
wies
przysiolek
wies
wies

wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
wies
przysiotek
przysioiek

wies
wies
wies

i9. ZERONICE Zeronice wies

Przewodniczqfy Rady Gminy Bedlno



ZaiqcznikNr.3
do Staiutu Gminy BEDLNO

W Y K A Z

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie;
2. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Bedlnie;
3. Gminny Zesp6t Oswiaty w Bedlnie;
4. Gimnazjum w Bedlnie;
5. Szkola Podstawowa w Pteckiej Dajbrowie;
6. Szkola Podstawowa w Pniewie;
7. Szkola Podstawowa im. Bohaterow Walk nad Bzurq. w Szewcach Nadolnych;
8. Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zeronicach.

Przewqdriiczqcy Rady Gminy


