
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/341/2018 

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/239/09 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 19 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Żmigród zmienionej Uchwałą Nr II/2/2014 Rady Gminy Nowy 

Żmigród z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W Rozdziale II § 7 pkt 15 i pkt 16 otrzymują brzmienie: 

„15) Sadki 

16) Siedliska Żmigrodzkie”. 

2. W Rozdziale III § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rada składa się z radnych wybranych przez wyborców w trybie określonym w kodeksie 

wyborczym na okres kadencji Rady.”. 

3. W Rozdziale III § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.”. 

4. W Rozdziale III § 15 otrzymuje brzmienie: 

„Do wewnętrznych organów Rady należą: 

1) Przewodniczący Rady oraz 1 lub 2 Wiceprzewodniczących Rady, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

4) Komisje stałe, wymienione w Statucie, 

5) Doraźne komisje do określonych zadań”. 

5. W Rozdziale III § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) Rewizyjną, 

2) Skarg, Wniosków i Petycji, 

3) Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminową, 

4) Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży, 

5) Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej”. 

6. W Rozdziale III § 17 skreśla się ust. 2, 3 i 4 

7. W Rozdziale IV § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący 

Rady, chyba że przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią inaczej.”. 

8. W Rozdziale IV § 37 otrzymuje brzmienie: 

„1. Interpelacje i zapytania są kierowane pisemnie do Wójta na zasadach określonych w ustawie 

o samorządzie gminnym. 

2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielane są przez Wójta lub osobę przez niego 

wyznaczoną na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.”. 

9. W Rozdziale IV skreśla się § 38 

10. W Rozdziale IV § 39 dodaje się ust. 6: 

„Radni oraz mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy na 

zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.”. 

11. W Rozdziale IV § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przebieg sesji jest transmitowany i nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk.”. 

12. W Rozdziale IV § 49 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„imienne wykazy głosowań”. 

13. W Rozdziale IV § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W głosowaniu jawnym radni głosują na zasadach określonych w ustawie o samorządzie 

gminnym.”. 

14. W Rozdziale IV § 61 skreśla się ust. 3 i 4. 

15. W Rozdziale IV § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji.”. 

16. Po Rozdziale V dodaje się nowy Rozdział Va Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji o następującym brzmieniu: 

„§ 102a. 1. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwaną dalej „Komisją” kieruje jej 

Przewodniczący. 

2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji. 
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3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności pełnienia przez niego 

obowiązków zadania Przewodniczącego Komisji wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

§ 102b. 1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy 

jej składu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub 

Zastępca Przewodniczącego jeżeli przewodniczy obradom. 

§ 102c. 1. Rozstrzygnięcia komisji mają formę projektów uchwał Rady, opinii lub wniosków i są 

przedkładane Radzie. 

2. Komisja składa Radzie pisemne sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz w roku. 

§ 102d. 1. Jeżeli Komisja uzna, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji 

niezwłocznie informuje o tym Radę. 

2. Komisja badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, 

wnioskiem lub petycją może: 

1) występować do Wójta lub właściwego Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem 

o zajęcie stanowiska, 

2) zbierać i gromadzić materiały, informacje oraz wyjaśnienia, 

3. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2, przedstawia 

stanowisko w przedmiocie zasadności skargi oraz przekazuje je Przewodniczącemu Rady.”. 

17. W Rozdziale VI § 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 

3 radnych.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy w uchwale pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą z pierwszym dniem kadencji organów gminy następującej 

po kadencji w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Piotr Suski 
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