
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/275/17 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów Sandomierski 

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ), 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446, ze zm.) Rada Miejska w Baranowie 

Sandomierskim uchwala, co następuje 

§ 1. W Uchwale Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2002 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów Sandomierski, zmienionej Uchwałą Nr XXV/229/2012 z dnia 

29 października 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Baranów Sandomierski i Uchwałą 

Nr XLVII/443/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranów Sandomierski, 

dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,”; 

2) zmienia się treść § 13 ust. 2 pkt 3 na następujący: 

„3) powoływanie i odwoływania Skarbnika Gminy, który jest Głównym Księgowym budżetu Gminy – 

na wniosek Burmistrza”; 

3) zmianie ulega § 55, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 55. 1. Z przebiegu każdej sesji Rady, pracownik Urzędu Miasta i Gminy sporządza protokół, 

w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia. 

2. Przebieg sesji nagrywa się w formie elektronicznej do plików dźwiękowych w formacie mp3 

i protokołuje się. Nagrania z sesji przechowuje się w Urzędzie Miasta i Gminy. 

3. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty 

przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia 

i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego. 

4. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, 

oraz na następnej sesji. 

5. W trakcie obrad, lecz nie później niż na następnej sesji, Radni mogą zgłaszać poprawki 

lub uzupełnienia do protokołu, przy czym, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po 

wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu  nagrania z przebiegu sesji. 

6. Jeżeli wniosek określony w ust. 5 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się 

do Rady”; 
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4) w § 70 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: 

„Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada 

zapoznaje się z  wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym”; 

5) w § 77 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. W Urzędzie zatrudniani są w ramach stosunku pracy: 

1) na podstawie powołania: Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy pełniący funkcję głównego 

księgowego, 

2) na podstawie umowy o pracę pozostali pracownicy.”; 

6) w § 77 skreśla się ustęp 3, 

7) w § 97 zmienia się treść ust. 2 i ust. 3 na następującą: 

„2. Sołtys (przewodniczący zarządu osiedla) wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa (osiedla) 

uprawnionych do głosowania. 

3. Szczegółowe zasady wyboru sołtysa (przewodniczącego zarządu osiedla) i rady sołeckiej 

(rady osiedla) oraz ich odwołania określa statut sołectwa (osiedla).”; 

8) paragraf 99 otrzymuje nową treść: 

„§ 99. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące 

przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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