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UCHWAŁA NR LXI/441/ 2018
RADY GMINY FREDROPOL
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Fredropol
Na podstawie art. 3 ust.1 art. 18 ust.2 pkt.1 , art. 22 i art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz.994)
Rada Gminy Fredropol
uchwala co następuje
§ 1. W Statucie Gminy Fredropol uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/124/08 z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie Statutu Gminy Fredropol wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 10 pkt. 2 lit. b otrzymuje brzmienie „ b/ uchwałą rady Gminy na wniosek Wójta – Skarbnik Gminy”
2. W § 17 pkt.4 otrzymuje brzmienie „4. Jednostki organizacyjne Gminy to:
1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2/ Gminny Zakład Usług Wodnych
3/ Gminna Biblioteka Publiczna
4/ Szkoła Podstawowa w Fredropolu
5/ Zespół Szkół w Huwnikach
3. W § 23 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu' „1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna
4. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy w ciągu 14 dni od dnia
zebrania założycielskiego
5. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie
3) nazwę klubu – jeżeli klub ją posiada
4) adres do korespondencji
6. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu gminy
7. Radny może należeć tylko do jednego klubu
8. Klub radnych ma prawo:
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1) wypowiadania się na forum Rady przez swych przedstawicieli w sprawach będących przedmiotem obrad
Rady
2) inicjatywy uchwałodawczej
9. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.
Klub może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały swych członków lub gdy liczba członków
spadnie poniżej 3”
4. W § 24 który otrzymuje brzmienie „1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną – 3 osobowa
2) Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Budżetu i Finansów – 4 osobowa
3) Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – 3 osobowa
4) Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 3 osobowa
5) Skarg, wniosków i petycji – szczegółowe zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa
załącznik Nr 1 do Statutu Gminy
2. Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej, ograniczenie to nie dotyczy członkostwa
w Komisji Skarg, wniosków i petycji
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań,
określając ich skład i zadania
5. W § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie „2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje komisarz
wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze całego kraju”
6. W § 35 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu „9. Zawiadomienie o sesji winno być podane do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz stronie BIP urzędu gminy na trzy dni przed datą sesji”
7. W § 59 pkt.2 otrzymuje brzmienie „2. Obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk”
8. W § 71 który otrzymuje brzmienie
„1. Głosowania przeprowadza się w sposób jawny.”.
2. Zasady głosowania jawnego określa ustawa
1) Radny Głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to
dopuszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu”, dodatkowo sygnalizując sposób
głosowania poprzez podniesienie ręki
2) Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez
Przewodniczącego Rady, wypowiada się czy jest „za” uchwałą, kandydaturą, wnioskiem, czy jest
„przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu”
9. W § 123 skreśla się pkt. 4 i pkt.5
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fredropol
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji
organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku
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