
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/316/2014 

RADY GMINY LISIA GÓRA 

z dnia 6 marca 2014 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra 

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

gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) - Rada Gminy Lisia Góra, uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Gminy Lisia Góra przyjętym uchwałą Nr XV/187/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, 

dokonuje się następujących zmian: 

1) paragraf 7 – dodaje się pkt. 4) w brzmieniu „Komisji – należy przez to rozumieć stałe lub doraźne komisje 

Rady Gminy”, następnym punktom odpowiednio zmienia się numerację, 

2) paragraf 8 ust. 3 pkt.1 - otrzymuje brzmienie „ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”, 

3) paragraf 8 ust. 3 pkt.9 - otrzymuje brzmienie „kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji 

upowszechniania kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, 

4) paragraf 8 ust. 3 pkt.11 - otrzymuje brzmienie „targowisk i hal targowych”, 

5) paragraf 8 ust. 3 pkt.13 - otrzymuje brzmienie „porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

6) paragraf 8 ust. 3 pkt.16 - otrzymuje brzmienie „wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym 

tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażaniu programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej. 

7) paragraf 8 ust. 3 pkt.18 - otrzymuje brzmienie „współpracy i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), 

8) paragraf 8 ust. 3 – dodaje się pkt. 21 w brzmieniu „cmentarzy gminnych” 

9) paragraf 25 ust. 4 pkt. 5 - otrzymuje brzmienie „uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

10) paragraf 25 ust. 4 pkt. 9a - otrzymuje brzmienie „zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również 

w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy, 
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11) paragraf 32 ust. 1 - otrzymuje brzmienie „Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, koordynuje 

realizację zadań Rady przez jej organy, udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatu oraz wykonuje 

inne zadania określone ustawą oraz wskazane przez Radę.” 

12) paragraf 44 ust. 1 - otrzymuje brzmienie „Porządek dzienny obrad sesji przewiduje zgłaszanie interpelacji 

i wniosków. Prawo do zgłaszania interpelacji i wniosków przysługuje wyłącznie Radnym i Sołtysom, 

a inne osoby mogą występować z interpelacjami i wnioskami jedynie za pośrednictwem radnych”, 

13) paragraf 47 ust. 7 - otrzymuje brzmienie „Uwagi do protokołu zainteresowany wnosi do czasu rozpoczęcia 

następnej sesji”, 

14) paragraf 47 ust.8 - otrzymuje brzmienie „Rada na najbliższej sesji rozstrzyga o przyjęciu uwag do 

protokołu.” 

15) paragraf 47 ust. 10 skreśla się, 

16) paragraf 48 - skreśla się jeden z podwójnego zapisu „§ 48”, 

17) paragraf 53 ust. 3 – skreśla się, 

18) paragraf 53 ust. 4 - skreśla się, 

19) paragraf 53 ust. 5 - zmienia się numerację na ust. 3, 

20) paragraf 69 skreśla się, 

21) paragraf 84 ust. 1 - otrzymuje brzmienie „Radny jest obowiązany brać udział w pracach innych instytucji 

samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany”, 

22) paragraf 88 ust. 1 - otrzymuje brzmienie „ Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie 

pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań 

Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia 

Wiceprzewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 

Przewodniczący na piśmie wyznacza Wiceprzewodniczącego do prowadzenia obrad.” 

23) paragraf 88 ust. 2 pkt. 3 – otrzymuje brzmienie „przedstawia projekt porządku sesji oraz zapewnia 

wykonanie czynności zawiadomienia o sesji Radnych, zaproszonych gości i mieszkańców Gminy oraz 

doręczenie radnym materiałów sesyjnych”, 

24) paragraf 88 ust. 2 pkt 13 – dopisuje się brakujące oznaczenie, numer „13”, 

25) paragraf 116. ust. 2. - otrzymuje brzmienie „Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji 

Rady Gminy i kończy się z dniem upływu kadencji tej Rady”, 

26) paragraf 117 – otrzymuje brzmienie „Wójt obejmuje swoje obowiązki z chwilą złożenia wobec 

Rady Gminy ustawą przewidzianej roty ślubowania”, 

27) paragraf 124 – otrzymuje brzmienie „Funkcję Wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z: 

1) funkcją Wójta albo ich zastępców w innej Gminie; 

2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w Gminie w której jest Wójtem lub 

zastępcą Wójta, 

3) zatrudnieniem w administracji rządowej, 

4) mandatem posła lub senatora, 

28) paragraf 134 ust.7 - skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Jacek Niedojadło 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1625


		2014-03-17T15:18:46+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




