
PRZEDMIOT DZIAtALNOSCI I KOMPETENCJE SAMORZJ\DU GMINY NOWE MIASTO 

Podstawowym aktem prawnym regulujqcym zasady dzialania samorzqdu gminnego jest ustawa z 


dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016. poz. 446). 


Organami gminy Sq: 


1. Rada Gminy 

2. W6jt (art. lla ust. 1) 

Dzialalnosc organ6w gminy jest jawna (art. llb). 

Do zakresu dzialania gminy nalezq wszystkie sprawy publiczne 0 znaczeniu lokalnym, nie zastrzezone 

ustawami na rzecz innych podmiot6w. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp61noty nalezy do zadan wlasnych gminy. Zadania te obejmujq 

w szczeg61nosci sprawy okreslone wart. 7 wW. ustawy. 

Ustawy mogq nakladac na gmin~ obowiqzek wykonywania zadan zleconych z zakresu administracji 

rzqdowej, a takze z zakresu organizacji przygotowan i przeprowadzania wybor6w powszechnych oraz 

referend6w. 

Zadania z zakresu administracji rzqdowej oraz samorzqdowej stopnia wyzszego gmina moze 

wykonywac r6wniez na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 

Rada Gminy 

Sklad osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wybor6w. Kadencja rady gminy trwa 4 lata liczqc 

od dnia wybor6w. 

Do wlasciwosci rady gminy nalezq wszystkie sprawy pozostajqce w zakresie dzialania gminy, 0 ile 

ustawy nie stanowiq inaczej. Zadania nalezqce do wylqcznej wlasciwosci rady gminy okresla 

art.18 ww. ustawy 0 samorzqdzie gminnym. 

Wajt: 

W6jt jest organem wykonawczym gminy, kt6rej siedziba wladz znajduje si~ w miejscowosci Nowe 

Miasto polozonej na terytorium tej gminy. 

W6jt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezposrednich 

wyborach . 

Zasady i tryb bezposredniego wyboru w6jta okresla odr~bna ustawa. 

Zadania w6jta zostaly okreslone wart. 30 wW. ustawy 0 samorzqdzie gminnym. 

W realizacji zadan wlasnych gminy w6jt podlega wylqcznie radzie gminy 

W6jt wykonuje swoje zadania przy pomocy urz~du gminy, kt6rego jest kierownikiem. 

Organizacj~ i zasady funkcjonowania urz~du gminy okresla regulamin organizacyjny, nadany przez 

w6jta w drodze zarzqdzenia . W6jt moze powierzyc prowadzenie okreslonych spraw gminy w swoim 

imieniu zast~pcy w6jta lub sekretarzowi gminy. W6jt wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

sluzbowego w stosunku do pracownik6w urz~du oraz kierownik6w gminnych jednostek 



organizacyjnych. 


Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje w6jt ,0 ile przepisy 


szczeg61ne nie stanowiq inaczej. 


Od decyzji wydanej przez w6jta lub organ do tego upowazniony, stuzy odwotanie do Samorzqdowego 


Kolegium Odwotawczego w Ciechanowie, chyba ze przepis szczeg61ny stanowi inaczej. 
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