
Uchwała Nr XXXVIII/283/2018  

Rady  Gminy Radomyśl nad Sanem  

z dnia 26 września 2018 roku  

w sprawie zmian w Statucie Gminy Radomyśl nad Sanem  

Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1, art.22,art.40 ust.2 pkt1 oraz art. 41 ust.1 

ustawy  z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 994 t.j. ze zm.) 

 

Rada Gminy Radomyśl  nad Sanem 

uchwala co następuje: 

§ 1 

W statucie Gminy Radomyśl nad Sanem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/38/03                     

Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu 

Gminy Radomyśl nad Sanem (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 44, poz.906 ze zm.) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 7.1 otrzymuje brzmienie:   

     „§7.1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) Rewizyjną, 

2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  

3) Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

4) Oświaty i Spraw Społecznych.” 

 

2) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu: 

„§ 22a.  

Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej gminy.”  

3) § 31 otrzymuje brzmienie:”  

„§ 31.  

1. W sprawach istotnych dla gminy radni mogą składać interpelacje do Wójta. 

2. Przewodniczący Rady Gminy informuje Radę Gminy o złożonych interpelacjach oraz 

udzielonych odpowiedziach, nie później niż na najbliższej sesji Rady Gminy, w ramach 

odrębnego punktu porządku obrad. 

3. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 

wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.” 

4) § 32 otrzymuje brzmienie:  



„§ 32.   

1. W sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji                      

o konkretnym stanie faktycznym radni mogą składać zapytania do Wójta. 

2. Do składania zapytań oraz udzielania odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się 

odpowiednio §31 ust.2-3.” 

5) § 45 otrzymuje brzmienie:  

        „ § 45. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:       

             1) Wójt Gminy, 

             2) Przewodniczący Rady Gminy, 

             3) Komisja Rady, 

             4) Radny, 

 5) Klub radnych (nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejna sesją Rady 

Gminy złożony nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji, na której 

proponuje się jej rozpatrzenie),   

6)  grupa mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 200 osób posiadających czynne 

prawo wyborcze do rady gminy (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza).” 

 6) § 51 otrzymuje brzmienie:    

     „§ 51.  

Uchwały rady gminy podejmowane są zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składy Rady Gminy, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym stanowią inaczej.” 

7) § 52 otrzymuje brzmienie:  

    „§ 52.  

1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku urządzenia technicznego 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych, 

który podlega niezwłocznemu opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej gminy. 

2. Glosowanie jawne przeprowadza i wyniki jawnego głosowania ogłasza prowadzący 

obrady sesji Rady Gminy. 

3. Wyniki głosowania jawnego utrwalone za pomocą urządzenia , o którym mowa w ust.1 

stanowią załącznik do protokołu z sesji. 

4. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.1 nie jest 

możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. 

5. W głosowaniu imiennym radni głosują przez podniesienie ręki. Prowadzący obrady sesji 

Rady Gminy przy pomocy osoby sporządzającej protokół oblicza wynik głosowania                       

w ten sposób, ze oblicza sumę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz jak 

głosowali poszczególni radni. 

6. Przebieg głosowania odnotowuje się w jego trakcie w imiennym wykazie radnych 

sporządzonym w kolejności alfabetycznej. 



7. Imienny wykaz głosowania dołącza się do protokołu z sesji i podaje niezwłocznie do 

publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy 

oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.”  

8) po §73 dodaje się §73a w brzmieniu: 

     „§ 73a. 

1. Rada Gminy rozpatruje skargi: na działania Wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych: wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  

2. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,                                      

z wyjątkiem pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy. 

3. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący 

Rady. Na pierwszym posiedzeniu komisja spośród swojego grona wybiera 

przewodniczącego komisji i sekretarz.  

4. Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku 

jego nieobecności sekretarz. 

5. Posiedzenie komisji zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący komisji. 

6. Komisja odbywa swoje posiedzenie niezwłocznie po wpłynięciu skargi, wniosku lub 

petycji. Komisja na jednym posiedzeniu może rozpatrywać więcej niż jedną sprawę. 

7. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia osoby związane zawodowo                                      

z rozpatrywanymi sprawami. 

8. Komisja  rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykła większością głosów 

w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

9. Komisja może odbywać posiedzenia wyjazdowe w przypadku takiej konieczności. 

10. Komisja kończy rozpatrywanie skargi, wniosku lub petycji protokołem, który stanowi 

podstawę do rozpatrzenia przez Radę Gminy skargi, wniosku lub petycji.” 

9)   w § 74 ust.1 w pierwszym wersie skreśla się wyrażenie „2” 

10) § 79 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 79.1 Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych.”    

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3 

1. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 31 

sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Radomyśl nad Sanem.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia kadencji organów 

jednostki samorządu terytorialnego następującej po obecnej kadencji.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Radomyśl nad Sanem 

 

 Edward Wermiński 


