
UCHWAŁA NR XII/41/15
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zmiany statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015r. poz. 
1515) Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Kamiennik, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr VIII/58/03 z dnia 
22 kwietnia 2003r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §7 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Budżetu i Finansów,

3) Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej,

4) Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

2. Do zadań stałych Komisji należy:

1) opiniowanie pracy administracji Gminy w zakresie spraw, do których komisja została powołana. W tym 
zakresie Komisja ma prawo wglądu w tok ich działalności,

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedkładanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych 
przez członków Komisji a także Wójta,

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady,

3. Do zadań szczególnych Komisji stałych należy:

1) Budżetu i Finansów:

a) opiniowanie projektu budżetu, ocena gospodarki finansowej jednostek budżetowych korzystających ze 
środków budżetu gminy po kątem ich pozyskiwania i wydawania, określenie stawek opłat i podatków 
lokalnych,

b) ocena realizacji budżetu,

c) opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,

d) opiniowanie decyzji o zaciąganiu przez Wójta kredytów i pożyczek,

e) inne zadania zlecone doraźnie przez Radę,

2) Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej:

a) analiza sytuacji na terenie gminy w zakresie produkcji rolnej, skupu płodów rolnych i zwierząt,

b) podejmowanie działań z zakresu rozbudowy i unowocześniania gospodarstw rolnych oraz inicjowanie 
rozwoju oświaty rolniczej,

c) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie planowania przestrzennego, budownictwa, utrzymania 
i rozbudowy infrastruktury komunalnej,

d) rozpoznawanie spraw rolnych, geodezyjnych, mieszkaniowych, handlu, usług, rzemiosła i przemysłu 
na terenie Gminy,

e) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zbycia mienia komunalnego pod różnymi postaciami,

f) rozpoznawanie i opiniowanie spraw dotyczących melioracji, wodociągów, zaopatrzenia wsi w wodę 
i kanalizacji wsi,
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g) rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu czystości, porządku, zieleni i zadrzewień oraz ochrony 
środowiska na terenie Gminy,

h) inne zadania zlecone doraźnie przez Radę,

3) Edukacji, Kultury i pomocy Społecznej:

a) analiza zagadnień z zakresu oświaty w tym funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-
wychowawczych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku,

b) wyrażanie opinii w sprawach zarządzeń organizacyjnych oraz polityki personalnej w szkołach 
samorządowych,

c) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz oświaty, 
kultury, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

d) inicjowanie wydarzeń kulturalnych, obchodów świąt państwowych, sportowych i oświatowych w tym 
szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży,

e) ochrona zabytków,

f) inna zadania zlecone doraźnie przez Radę.

4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, 
określając ich skład i zakres działania.”.

2. Skreśla się §8.

3. §15 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady może uczestniczyć: Wójt, Sekretarz, Skarbnik Gminy i Radca Prawny.”.

4. §22 otrzymuje brzmienie:

„Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach,

4) przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych,

5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w określonych sprawach,

6) interpelacje i zapytania radnych,

7) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

8) wolne wnioski i informacje”.

5. §24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odpowiedź na wniosek jest udzielana w formie takiej w jakiej został złożony. Na ustnie złożone wnioski 
adresat składa odpowiedź ustnie najpóźniej na następnym posiedzeniu. Na wniosek lub interpelację pisemną- 
odpowiedź pisemną w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego 
interpelację.”.

6. W §25 ust. 3 skreśla się zdanie drugie.

7. §27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady w uzasadnionych przypadkach może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, 
formy wypowiedzi lub czasu trwania ich wystąpień (do pięciu minut).”.

8. W §27 dodaje się ust. 6:

„6. W przypadku naruszenia godności i dóbr osobistych radnych uczestniczących w sesji Rady Gminy, 
Przewodniczący podejmuje niezwłocznie kroki prawne wobec osób dopuszczających się takich zachowań.”.
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9. §36 otrzymuje brzmienie:

„1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia 
do protokołu.

2. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu zgłoszonych poprawek i uzupełnień.”.

10. W §37 dodaje się ust. 4 o treści:

„4. Sesje Rady Gminy powinny być rejestrowane z wykorzystaniem nośników elektronicznych.”.

11. §38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Wójt, komisje Rady, Klub radnych oraz co najmniej 4 radnych.”.

12. §48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie pod głosowanie.”.

13. §50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.”.

14. §51 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku, przedstawiają na sesji Rady sprawozdania 
z działalności komisji, najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku.”.

15. §53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.”.

16. W §53 dodaje się ust. 5:

„5. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczba członków spadnie poniżej 4.”.

17. W §54 skreśla się ust. 3 i ust. 4.

18. §63 otrzymuje brzmienie:

„Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne niż wymienione 62 ust. 2 statutu na zlecenie Rady 
w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.”.

19. W §64 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione 
w toku postępowania danego podmiotu.”.

20. W §67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.”.

21. W §70 dodaje się ust. 3:

„3. W razie podejrzenia popełnienia przestępstwa w toku kontroli, kontrolujący powiadamia prokuraturę.”.

22. W §72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokół pokontrolny powinien zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia 
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.”.

23. W §74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik kontrolowanego podmiotu składa na piśmie uwagi dotyczące kontroli i jej wyników do biura 
Rady.”.

24. §75 otrzymuje brzmienie:

„1. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach w terminie 3 dni od daty podpisania 
protokołu i przedkłada do Biura Rady, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i kierownikowi 
kontrolowanego podmiotu.
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2. Rada Gminy ma obowiązek zajęcia stanowiska w przedmiocie zgłaszanych wniosków pokontrolnych 
przez Komisję Rewizyjną oraz powinna być poinformowana na piśmie o ich realizacji przez podmioty 
kontrolowane.”.

25. W §76 skreśla się ust. 3.

26. §90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej uczestniczy w sesjach Rady na zaproszenie Przewodniczącego Rady.”.

27. §90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału 
w głosowaniu.”.

28. Rozdział VI otrzymuje tytuł:

„Postępowanie w sprawie skarg należących do właściwości Rady.”.

29. §91 otrzymuje brzmienie:

„Badanie zasadności skarg, które należą do właściwości Rady, przeprowadza komisja stała wskazana przez 
Radę”.

30. §96 otrzymuje brzmienie:

„Wgląd do dokumentów określonych w § 94 i 95 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w 
obecności pracownika Urzędu.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
14 dni po ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Słonina

Id: 6D1C6DD2-F7B3-4268-BE53-07BF371348F9. Podpisany Strona 4




