
 

 

UCHWAŁA NR XLVI.309.2018 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie 

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

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

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Wielopole Skrzyńskie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/166/01 Rady 

Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmienionym uchwałą Nr II/5/02 Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, zmienionym uchwałą Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie, zmienionym uchwałą  

Nr XLVI/233/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie, zmienionej uchwałą Nr XVII/89/2012 Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik Nr 2 do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały; 

2) w § 16 ust. 1 Statutu Gminy dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

,,§ 16 ust. 1. 5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

3) po § 25 dodaje się § 25 a w brzmieniu: 

,,§ 25 a. 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. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa załącznik Nr 6 do Statutu Gminy.”; 

4) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 3 radnych”.; 

5) § 42 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 42 uprawnienia określone w § 39 – 41 nie znajdują zastosowania w przypadku wyłączenia jawności 

określonego w przepisach ustawowych.”; 

6) po § 42 skreśla się rozdział VII Pracownicy samorządowi oraz § 43; 
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7) § 44 skreśla się; 

8) uchyla się § 17 i 18 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy; 

9) w § 26 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy otrzymuje 

brzmienie: 

,,3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do oczywistych omyłek, miedzy innymi: dotyczących ogłoszenia 

uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejścia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

przepisu stanowiącego podstawę prawną uchwały, poprawek eliminujących z podjętej uchwały oczywiste 

błędy, w tym w szczególności: oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe, w interpunkcji, błędy 

ortograficzne, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, 

jeżeli nie spowodują zmiany skutków prawnych, które miały wywołać w wersji uchwalonej.”; 

10) § 39 Regulaminu Rady Gminy otrzymuje brzmienie: 

,,39. 1. Głosowanie jawne odbywa się w sposób określony w ustawie o samorządzie gminnym. 

2. W głosowaniu imiennym radni wyczytywani wg listy, określają sposób swojego głosowania - ,,za”, 

,,przeciw”, ,,wstrzymujący się”. Lista jest odczytywana przez Przewodniczącego obrad lub przez 

wyznaczonego przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczącego lub innego radnego, który odnotowuje 

sposób głosowania radnych i parafuje listę. Przewodniczący obrad wraz z Wiceprzewodniczącym lub 

wyznaczonym radnym przelicza oddane głosy. 

3. Wyniki głosowania jawnego: ilość oddanych głosów ,,za”, ,,przeciw”, ,,wstrzymujących się” ogłasza 

Przewodniczący obrad.”; 

11) w § 45 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy otrzymuje brzmienie: 

,,2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”. 

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

Województwa Podkarpackiego z zastrzeżeniem, że § 1 pkt 2, 3, 4, 8, 10 i 11 mają zastosowanie z pierwszym 

dniem kadencji organów gminy następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 
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