
STATUT   GMINY     I    MIASTA BŁASZKI

Rozdział  I

§  1

Mieszkańcy Gminy i Miasta Błaszki stanowią wspólnotę samorządową.

§  2

1. Gmina i Miasto Błaszki obejmuje terytorium gminy i miasta .

2. Dokładny przebieg granicy gminy i miasta ukazuje mapa stanowiąca załącznik 
nr 1 do Statutu.

§ 3

Siedzibą władz Gminy i Miasta jest miasto Błaszki .

§ 4

Gmina i Miasto posiada Herb stanowiący załącznik nr 2 do Statutu .

Rozdział II

CELE,ZADANIA  GMINY  I  MIASTA  ORAZ  ICH  REALIZACJA

§ 5

Celem gminy i miasta jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie 
warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy i miasta oraz warunków 
dla pełnego uczestnictwa Mieszkańców w życiu wspólnoty.

Rozdział III

WŁADZE  GMINY  I  MIASTA

§ 6

Gmina i miasto działa przez swoje organy tj. Radę Gminy i Miasta Błaszki oraz 
Burmistrza Gminy i Miasta



§  7
1.Działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności wynikają      
  wyłącznie z ustaw.
2.Dostęp obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania zadań   
   publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji 
   stanowiący przejaw jawności jest powszechny.
3.Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust 2  następuje z  
   uwzględnieniem następujących zasad:

        -  Zainteresowany obywatel składa na piśmie wniosek o udostępnienie danego
            dokumentu  skierowany do Burmistrza, który dokonuje akceptacji wniosku.
        -  Udostępnienie dokumentu następuje w ciągu trzech dni od złożenia wniosku
            w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Błaszki w obecności pracownika 
            Referatu Obsługi Rady.

-   Z udostępnionego dokumentu mogą być sporządzane wyłącznie notatki    
    własnoręcznie wykonane przez zainteresowanego obywatela.

§  8

1. Gmina  i  miasto  tworzy  jednostki  pomocnicze,  tj: sołectwa  i  Samorząd 
Mieszkańców  Nr  1,  Samorząd  Mieszkańców  Nr  2.Wykaz  jednostek 
pomocniczych stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

2. Jednostkę  pomocniczą  tworzy  Rada  Gminy  i  Miasta  w drodze  uchwały,  po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Tworzenie,  łączenie  oraz  podział  lub znoszenie  jednostki  pomocniczej  może 
nastąpić w drodze uchwały Rady, po dokonaniu konsultacji z mieszkańcami, na 
wniosek  zgłoszony  przez 1/5 mieszkańców  uprawnionych  do  głosowania  z 
zainteresowanych jednostek.

4. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust.3 następuje po uzyskaniu opinii Stałych 
Komisji Rady .

5. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej są każdorazowo 
zapraszani  na  piśmie  i  uczestniczą  w  sesjach  Rady  z  prawem  zgłaszania 
wniosków.

W  pracach  Komisji  Rady  przewodniczący  organu  wykonawczego  jednostki 
pomocniczej  może  uczestniczyć  jedynie  na  zaproszenie  przewodniczącego 
Komisji.
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§ 9

Rada Gminy i Miasta składa się z 15 radnych.                                                 Tryb  
pracy Rady Gminy i Miasta określa odrębny Regulamin stanowiący załącznik nr 4 
do  Statutu.

§ 10

1. Rada  Gminy  i  Miasta  obraduje  na  sesjach  zwoływanych  przez 
Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał .

2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać w terminie 7 dni sesję Rady na 
wniosek :

-   co najmniej 1/4 składu osobowego Rady Gminy i Miasta,

-   Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 11

Rada Gminy i  Miasta  powołuje stałe  i  doraźne komisje ustalając przedmiot ich 
działania, skład osobowy oraz czas funkcjonowania komisji doraźnych .

§ 12

1. Rada Gminy i Miasta kontroluje działalność Burmistrza Gminy i Miasta oraz 
gminnych  jednostek  organizacyjnych  i  w  tym  celu  powołuje  Komisję 
Rewizyjną.

2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 5 do Statutu .

§ 13

Burmistrz  wykonuje  uchwały  Rady  Gminy  i  Miasta  i  zadania  gminy  i  miasta 
określone przepisami prawa i Statutem Gminy i Miasta.

§ 14

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta.
1. W urzędzie zatrudnione są na zasadzie mianowania osoby na stanowiskach  
     kierowników referatów.
2. Na zasadzie mianowania zatrudnieni są także kierownicy gminnych   
     jednostek organizacyjnych, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
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Rozdział IV

KLUBY  RADNYCH

§ 15

1. Radni mogą tworzyć kluby .

2. Klub tworzy min.  5 osób, które ustalają zasady przynależności do założonego 
przez siebie klubu .

3. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

§ 16

1. Władze klubu podają do wiadomości Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta 
skład osobowy, cel działania i program działania.

2. Za udział w pracach klubu nie przysługuje dieta. 

3. Działalność klubu nie może obciążać budżetu gminy.

Rozdział V

GOSPODARKA  FINANSOWA  GMINY  I  MIASTA .

§ 17

Gmina  i  Miasta  prowadzi  samodzielnie  gospodarkę  finansową  na  podstawie 
budżetu Gminy i Miasta .
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Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001.  Nr 142, 
poz.1591 z  późniejszymi  zmianami)  oraz  inne  ustawy  regulujące  kwestie 
samorządu gminnego.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 6 do Statutu.
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