
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/361/18 

RADY GMINY BABIAK 

z dnia 7 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Babiak z dnia 04 marca 2011 r.  

w sprawie Statutu Gminy Babiak. 

Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

nr 78, poz. 483 ze zm.), art.3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.) Rada Gminy Babiak uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr V/26/11 Rady Gminy Babiak z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Babiak 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Babiak, 

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Babiak, 

3) Komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Babiak, 

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Babiak, 

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Babiak, 

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Babiak, 

7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Babiak." 

2) Zmienia się treść § 15 pkt 1 , który otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 15 pkt 1. Do wewnętrznych organów Rady należą: 

1) Przewodniczący, 

2) dwóch Wiceprzewodniczących, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

5) Komisja Spraw Gospodarczych i Społecznych, 

6) doraźne komisje do określonych zadań." 

3) Zmienia się treść §16, który otrzymuje następujące brzmienie: 

" § 16 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 
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2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji." 

4) Zmienia się treść § 21 pkt. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 21 pkt 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 

1) postanowienia proceduralne, 

2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, 

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 

4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, 

podjęcia inicjatywy czy zadania, 

5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny." 

5) Zmienia się treść § 23 pkt 4 i 5, które otrzymują następujące brzmienie: 

" § 23 pkt 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych zawiadamia się radnych 

najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą poczty elektronicznej lub listów poleconych lub 

w inny skuteczny sposób. Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz innymi 

materiałami sesyjnymi może być odebrane osobiście przez radnego w Biurze Rady za potwierdzeniem 

odbioru. Wraz z zawiadomieniem przesyła się radnym materiały dotyczące sesji." 

" § 23 pkt.5.Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu 

i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym na 14 dni przed sesją." 

6) Zmienia się treść § 36, który otrzymuje brzmienie: 

"§ 36. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta na zasadach 

określonych w ustawie." 

7) Zmienia się treść § 37, który otrzymuje brzmienie: 

" § 37.Przy wykonywaniau mandatu radnego, radni korzystają z praw wynikających z ustawy." 

8) Zmienia się treść § 47, który otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 47. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, 

sporządza z każdej sesji protokół." 

9) Zmienia się treść § 48 pkt.2 ppkt.7), który otrzymuje brzmienie: 

" § 48 pkt 2. ppkt.7). przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" 

i "wstrzymujących się " oraz głosów nieważnych poszczególnych radnych." 

10) Zmienia się treść § 51, który otrzymuje następujące brzmienie: 

" § 51. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokółu itp.) sprawuje pracownik 

Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta, podlegający służbowo Przewodniczącemu Rady." 

11) Zmienia się treść § 59, który otrzymuje następujące brzmienie: 

" 59 pkt.1.Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosów radnych. 

2. Głosowanie zarządza Przewodniczący obrad, zapoznaje się z liczbą głosów oddanych "za", "przeciw" 

i wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych i porównuje z liczbą radnych obecnych na sesji, względnie 

ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji, 

po uprzednim ogłoszeniu tych wyników. 

3. Głosowanie jawne imienne, wymagające wskazania w protokole sesji imienia i nazwiska każdego radnego 

oraz sposobu, w jaki głosował, jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

4. Głosowanie jawne imienne odbywa sie przy wykorzystaniu urny, do której radni wyczytywani kolejno 

w porządku alfabetycznym przez prowadzącego sesję wrzucają karty wyborcze oznaczone personaliami 

radnych i opieczętowane pieczęcią Rady. 

5. Wybrana przez Radę Komisja Skrutacyjna dokonuje otwarcia urny oraz obliczenia głosów. 
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6. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podaje do wiadomości obecnym na sesji wyniki głosowania. 

7. Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady." 

12) Zmienia sie treść § 65 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 65 pkt 2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji." 

13) Zmienia się treść § 68, który otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 68. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji wybrany przez Radę lub Zastępca Przewodniczącego 

Komisji wybrany przez Komisję na jej pierwszym posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego Komisji." 

14) Zmienia się treść § 79, który otrzymuje brzmienie: 

" § 79 pkt 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 radnych: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i członka 

Komisji. 

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek 

Przewodniczącego Komisji." 

15) Po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa w brzmieniu: " Rozdział VIa. Zasady i tryb działania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

§ 104 a. 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się 3 radnych: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 

oraz członka Komisji. 

2.Przewodniczącego Komisji wybiera Rada. 

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na wniosek 

Przewodniczącego Komisji. 

§ 104b. 

1.Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

2.Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich 

stronniczość lub interesowność. 

3. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego i innych członków Komisji decyduje Przewodniczący w formie 

pisemnej. 

4. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada. 

§104c. 

1.Komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady skargi, wnioski i petycje 

wpływające od mieszkańców Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy. 

2. Uchwały Komisji dotyczące skarg, wniosków i petycji Przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie 

Przewodniczącemu Rady. 

3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przeprowadzanym 

w obecności co najmniej połowy jej pełnego składu. 

§ 104d. 

1. Komisja działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby. 

2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 7-dniowym wyprzedzeniem 

o miejscu i czasie oraz porządku posiedzenia. 

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

§104 e. Komisja składa raz do roku Radzie Gminy sprawozdanie ze swej działalności." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babiak. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i stosuje się ją do kadencji organów Gminy Babiak następujących po kadencji, 

w czasie której weszła w życie. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Ireneusz Wiśniewski 
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