
 

 

UCHWAŁA NR LIX/475/2018 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 6 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudziniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala 

§ 1. W Statucie Gminy Rudziniec przyjętym uchwałą nr XIX/183/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 

05 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Rudziniec z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym.”. 

2. W § 15 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: 

„5) Skarg, Wniosków i Petycji”. 

3. W § 16 wykreśla się ust. 3. 

4. § 36 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 36. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności, 

2) czas dla Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji i radnych, 

3) sprawozdanie Wójta z działalności między sesyjnej, 

4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, 

5) wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów 

6) zakończenie sesji. 

2. Postanowień ust. 1 pkt 2 - 5 nie stosuje się w przypadku sesji zwołanych w trybie określonym  

w § 25 ust. 4. 

3. Porządek obrad ostatniej sesji w danej kadencji obejmuje również sprawozdanie Wójta o stanie 

gminy.”. 
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5. § 38 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 38. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie. 

2. Ustawa określa także tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.”. 

6. Wykreśla się § 39. 

7. W § 49 wykreśla się ust. 2. 

8. W § 50 

a) w ust. 2 wykreśla się pkt 3 i pkt 4 

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„7) imienny wykaz głosowań radnych”. 

9. § 51 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 51. Protokół z sesji podlega wyłożeniu w Biurze Rady. Uwagi do protokołu radni powinni   

zgłaszać najpóźniej dwa dni przed planowaną sesją.”. 

10. W § 52 wykreśla się ust. 2. 

11. § 55 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 55. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa 

stanowią inaczej. 

2. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub 

adwokata. 

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy 

wskazać potrzebę podjęcia uchwały. 

4. Radni oraz Wójt mogą zgłaszać wnioski w sprawie wprowadzenia zmian do projektów uchwał 

przedstawianych na sesji. 

5. Inicjatywę uchwałodawczą posiada także klub radnych oraz grupa co najmniej 200 mieszkańców 

gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego na zasadach określonych 

w ustawie oraz zgodnie z odrębną uchwałą w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich. 

6. Inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną 

właściwość innych podmiotów do inicjatywy uchwałodawczej.”. 

12. W § 60 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4. Ustawa określa sposób głosowania radnych w przypadku, gdy głosowanie przy pomocy 

elektronicznego systemu do głosowania jest niemożliwe oraz sposób podawania do wiadomości 

publicznej imiennych wykazów głosowań radnych.”. 

13. W § 61 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach 

prawa.”. 

14. W § 65 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”. 

15. W § 72 wykreśla się ust. 2. 
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16. W Rozdziale V statutu wykreśla się pkt 8 oraz wykreśla się § 75 i § 76. 

17. § 82 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 82. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 

1) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności 

kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 

2) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały 

uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy,  

zatwierdzonym przez Radę. 

3. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o jakim mowa 

w ust. 2. 

4. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co 

w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.”. 

18. § 83 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 83. Kontrola problemowa i sprawdzająca nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze.”. 

19. W § 85 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Kontrola może być przeprowadzana przez zespoły kontrolne składające się z co najmniej 

3 członków komisji.”. 

20. W § 93 ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2) terminy i wykaz jednostek, które zostały poddane kontroli.”. 

21. Dodaje się Rozdział VIa Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

22. W Rozdziale VIa dodaje się § 98 w brzmieniu: 

„§ 98. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej przy powoływaniu komisji. 

2. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada. 

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają członkowie komisji na 

wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

4. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej 

obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania 

wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb. 

6. Komisja może pracować w zespołach roboczych powołanych przez Przewodniczącego Komisji, 

jeżeli wymagane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym zebranie materiału 

dowodowego w sprawie rozpatrywanej przez Komisję. 

7. W toku rozpatrywania skarg, wniosków i petycji Komisja może wnioskować do Wójta o złożenie 

wyjaśnień i materiałów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia przekazanych wniosków, skarg lub 

petycji, w terminie wskazanym przez Komisję jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia wniosku. 

8. Do posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyłączeń członków komisji stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej. 

9. Obsługę biurową Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapewnia Wójt.”. 
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23. W Rozdziale VII wykreśla się § 98. 

24. § 99 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału minimalnej liczby radnych 

wskazanej w ustawie.”. 

25. § 112 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 112. Nagrania obrad Rady Gminy Rudziniec udostępniane są na zasadach określonych w ustawie.”. 

26. W  § 113 wykreśla się ust. 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z pierwszym dniem kadencji organów gminy następującej po kadencji w czasie której uchwała niniejsza została 

podjęta, za wyjątkiem § 1 pkt 4 w zakresie § 36 ust. 3 statutu, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Szołtysik 
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