ZARZ~DZENIE

NR 14/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia lllutego 2013 roku

w sprawie zasad przygotowywania i przedkladania projekt6w uchwal Rady Gminy przez
pracownik6w Urz~du Gminy Slawno oraz kierownik6w gminnych jednostek
organizacyjnych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
gminnym G.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6in. zm.)
zarz'ldzam, co
§ 1.

§ 2.

§ 3.
§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

0

samorz'ldzie

nast~puje:

Projekty uchwal przygotowujq i parafujq:
1) pracownicy merytoryczni Urz~du Gminy, odpowiedzialni za sprawy rozstrzygane
w uchwalach,
2) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Slawno.
Osoba przygotowujqca projekt uchwaly Rady Gminy jest odpowiedziaIna za:
1) kazdorazowe uzgodnienie projektu:
z radcq prawnym  pod wzgl~dem zgodnosci z prawem i formalnym trybem
przygotowania projekt6w uchwal,
z skarbnikiem, jezeli uchwala moze spowodowac zmiany w budzecie lub inne
skutki finansowe,
z poszczeg6lnymi pracownikami, jezeli projekt uchwaly zwiqzany jest z ich
zakresem dzialania;
2) sporzqdzenie projektu uchwaly, w szczeg6lnosci podlegajqcej ogloszeniu
w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego w Edytorze
Akt6w Prawnych XML;
3) w przypadku uchwal z zakresu zagospodarowania przestrzennego skompletowanie
i przeslanie do wlasciwego organu nadzoru wymaganej przepisami dokumentacji.
Do kazdego projektu uchwaly nalezy zalqczyc uzasadnienie faktyczne i prawne
zawierajqce w szczeg6lnosci wyjasnienie potrzeby i celu podj~cia uchwaly.
Kompletny projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem przekazywany jest do W6jta
Gminy przynajrnniej na 3 dni przed planowanym wyslaniem material6w sesyjnych do
radnych. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec skr6ceniu.
Pozytywnie zaopiniowany przez W6jta Gminy projekt uchwaly przekazywany jest
jako inicjatywa uchwalodawcza W6jta do Biura Rady, zas wersj~ elektronicznq nalezy
przeslac na adres e-mail pracownikaobslugujqcegoBiuroRady rada@gmjnaslawno.pl.
Przy opracowywaniu projekt6w uchwal nalezy stosowac przepisy Rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908).
Pracownik Biura Rady jest odpowiedzialny za:
1) przyj~cie projektu uchwaly i przekazanie go radnym zgodnie z dyspozycjq
Przewodniczqcego Rady Gminy w terminie okreslonym w Statucie Gminy Slawno,
2) przekazanie projektu uchwaly wraz z uzasadnieniem do publikacji na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy Slawno,

§ 8.
§ 9.

3) przygotowanie oryginal6w uchwal w wersji 0 tarecznie przyj ~tej przez Rad~ Gminy
oraz przekazanie ich osobom i jedn ostkom organizacyjnym, kt re b~dq uchwal~
wykonywa,
4) prow dzenie rejestru uchwal zawierajqcego na ~pujqce informacje:
- nazwisko osoby przygotowuj<}cej p rojekt u hw aly,
- numer uchwaly,
- data p odj~cia uchwaly,
- tytu l uchwaly,
- wykonawca uchwaly,
data przekazania uchwaly do realizacji,
- d ata w ejscia uchwaly w zy ie.
5) prz s!anie tekst6w uchwal do nadzoru i publikacji w Dzienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego, w formacie i na zasada 1 przewidzianych
w prz p isach,
6) przekazani uchwal do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du
Gminy Slawno.
ZobowiClzuje si~ kierownik6w referat6w oraz kierow nik6w jednos k organizacyjnych
Gminy Slawno do przestrzegania zasad wynikajetcych z niniejszego zarzetd zenia.
Zarz'ld zenie wchodzi w zycie z dni.e m pod pisani .

