
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/159/13 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 18 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Dobromierz  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr VII/40/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 

Dobromierz (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 65, poz. 1468 z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 12 ust. 2 po wyrazie „statucie” dodaje się wyraz „sołectwa”.  

2. W § 14 dodaje się ust. 3a w brzmieniu „Rada Gminy może wyrazić zgodę na wyodrębnienie środków 

stanowiących Fundusz sołecki.” 

3. W § 19 ust. 1, pkt 2, lit. j przed wyrazem „gospodarowania” dodaje się wyrazy „ustalania zasad”.  

4. § 19 ust. 1, pkt 3, lit. h otrzymuje brzmienie „utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez 

realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)”.  

5. W § 19 dodaje się ust. 8 w brzmieniu „W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich 

klubów.” 

6. § 29, ust. 4 otrzymuje brzmienie „O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się 

radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną albo 

w inny skuteczny sposób.” 

7. § 52, ust. 2 otrzymuje brzmienie „Przebieg sesji może być nagrywany i przechowywany w Biurze Rady 

Gminy do czasu przyjęcia przez Radę protokołu, o którym mowa w § 40 pkt 1.” 

8. W § 53, ust.1 zwrot „musi wiernie” zastępuje się wyrazem „powinien”.  

9. W § 53, ust. 2, pkt 7 po przecinku za wyrazem „streszczenie” dodaje się zwrot „sprawozdanie 

z działalności wójta”.  

10. W § 54, ust.1 zwrot „przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji” zastępuje 

zwrot „przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.” 

11. W § 64, ust. 3 po wyrazie „radnych” dodaje się zwrot „lub pracowników Biura Rady”.  

12. W § 64, ust. 4 po wyrazie „obrad” dodaje się zwrot „lub pracownik wyznaczony przez 

Przewodniczącego obrad”.  

13. W § 65, ust. 1 przed zwrotem „Komisja Skrutacyjna” dodaje się wyraz „3-osobowa”.  

14. W § 77, ust. 1 i w § 101, ust. 1 wyrazy „30 stycznia” zastępuje się wyrazami „31 stycznia”.  
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15. § 79, ust. 2 otrzymuje brzmienie „Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia 

komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.” 

16. W § 89, ust. 1 skreśla się wyraz „kompleksowe”.  

17. W § 89, ust. 2 skreśla się wyraz „kompleksowej”.  

18. W § 92, ust. 3 wyrazy „przez jednego członka” zastępuje się wyrazami „przez zespół składający się co 

najmniej z dwóch członków”.  

19. § 116, ust. 3 otrzymuje brzmienie „Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane 

z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe 

czynności – wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy.” 

20. Dodaje się „Rozdział X. Nadawanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” 

w brzmieniu: „1. Rada Gminy Dobromierz może osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy nadać tytuł 

„Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” według zasad ustalonych w regulaminie stanowiącym załącznik 

nr 5. 2. Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” nie jest związane z żadnymi 

zobowiązaniami ze strony Gminy Dobromierz. 3. Pozbawienie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 

Dobromierz” następuje w ten sam sposób co nadanie.” 

21. Dodaje się ZAŁĄCZNIK NR 5 Regulamin nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 

Dobromierz” w brzmieniu: § 1 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” jest wyrazem 

szczególnego uznania i wyróżniania za zasługi na rzecz społeczności Gminy Dobromierz w zakresie istotnego 

wkładu w rozwój Gminy Dobromierz w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki. 2. Tytuł „Honorowego 

Obywatela Gminy Dobromierz” nadawany jest przez Radę Gminy Dobromierz. 3. Tytuł może być nadany 

mieszkańcom Gminy Dobromierz, obywatelom polskim i cudzoziemcom. 4. Tytuł „Honorowego Obywatela 

Gminy Dobromierz” może być nadany tej samej osobie tylko raz.  § 2 Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy 

Dobromierz” jest nadawany na wniosek: a) Wójta Gminy Dobromierz; b) Przewodniczącego Rady Gminy 

Dobromierz; c) każdego radnego; d) organizacji społecznej działającej na terenie Gminy Dobromierz; e) grupy 

co najmniej 50 mieszkańców Gminy Dobromierz posiadających czynne prawo wyborcze.  § 3    1. Pisemny 

wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” powinien zawierać: a) dane 

kandydata; b) określenia zasług uzasadniających nadanie tytułu; c) oświadczenie kandydata o niekaralności za 

przestępstwo; d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i przeprowadzenia procedury nadania honorowego obywatelstwa. 2. 

Wniosek składany przez grupę co najmniej 50 mieszkańców Gminy Dobromierz określony w § 2 pkt 1 ppkt e 

powinien zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis każdej osoby.3. Wniosek o którym mowa 

w § 3 pkt 1 należy składać do Rady Gminy Dobromierz.  § 4 Wniosek o nadanie tytułu „Honorowego 

Obywatela Gminy Dobromierz” jest rozpoznawany w terminie 60 dni licząc od daty jego złożenia przez Radę 

Gminy Dobromierz w formie uchwały.  § 5  1. Osoba wyróżniona tytułem „Honorowego Obywatela Gminy 

Dobromierz” otrzymuje: a) akt nadania; b) statuetkę; c) legitymację. 2. Osoba wyróżniona tytułem 

„Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” zostaje wpisana do księgi Honorowych Obywateli Gminy 

Dobromierz prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 3. Wręczenie aktu nadania, 

statuetki i legitymacji dokonuje Wójt Gminy Dobromierz oraz Przewodniczący Gminy Dobromierz w trakcie 

uroczystej sesji Rady Gminy Dobromierz lub w trakcie innej stosownej uroczystości.  § 6 Rada Gminy 

Dobromierz może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” na 

wniosek osób określonych w § 2 w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd 

lub uhonorowany dopuścił się czynu, w wyniku którego stał się niegodny nadanego tytułu.” 

22. W załączniku nr 2 wykreślony zostaje pkt 3.  

23. W załączniku nr 2 pkt 4 po zwrocie „Zespołu Szkół” dodaje się „im. Henryka Sienkiewicza”.  

24. W załączniku nr 2 pkt 5 po zwrocie „Szkoła Podstawowa” dodaje się „im. Jana Brzechwy”.  

25. W załączniku nr 2 pkt 6 po zwrocie „Szkoła Podstawowa” dodaje się „im. Janusza Korczaka”.  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady: 

D. Świerk 
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