
 

 

UCHWAŁA NR III/12/18 

RADY GMINY WIERZBINEK 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/VIII/2003 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2003r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

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

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994; ze zm.)Rada Gminy Wierzbinek uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr 62/VIII/2003 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie: „§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) 

Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Wierzbinek, 2) Gminie – należy przez to rozumieć 

Gminę Wierzbinek, 3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Wierzbinek, 4) Wójcie – należy 

przez to rozumieć Wójta Gminy Wierzbinek, 5) Przewodniczącym (Wiceprzewodniczącym) – należy przez 

to rozumieć Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady Gminy Wierzbinek, 6) Komisji – należy 

przez to rozumieć komisje stałe i doraźne Rady Gminy Wierzbinek, 7) Komisji Rewizyjnej – należy przez 

to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wierzbinek, 8) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy 

przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzbinek, 9) Przewodniczącym 

komisji – należy przez to rozumieć Przewodniczącego komisji stałej, rewizyjnej lub doraźnej, 10) 

Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy, 11) Sołtysie – należy przez to 

rozumieć organ wykonawczy w sołectwie; 

2) Zmienia się treść § 15, który otrzymuje brzmienie: „§ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) 

Przewodniczący, 2) Wiceprzewodniczący, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

5) komisje stałe, wymienione w Statucie, 5) doraźne komisje do określonych zadań powoływane odrębnymi 

uchwałami Rady.” 

3) Zmienia się treść § 16 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe 

komisje, określając jednocześnie ich skład osobowy: 1) Rewizyjną, 2) Budżetu, Oświaty, Zdrowia, Sportu, 

Kultury i Rekreacji, 3) Komunalno – Rolną i Porządku Publicznego, 4) Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji.”. 

4) Zmienia się treść § 21, który otrzymuje brzmienie: „§ 21. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik 

Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady, podlegający służbowo Przewodniczącemu 

Rady”. 

5) Zmienia się treść § 37, który otrzymuje brzmienie: „§ 37. W sprawach dotyczących Gminy radni mogą 

kierować interpelacje i zapytania do Wójta na zasadach określonych w ustawie”. 

6) Skreśla się treść § 38. 
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7) Zmienia się treść § 48, który otrzymuje brzmienie: „§ 48. Pracownik Urzędu Gminy d/s obsługi Rady, 

w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.”. 

8) Zmienia się treść § 49 ust. 2 pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „7) przebieg głosowania 

z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych 

poszczególnych radnych”, 

9) Zmienia się treść § 60, który otrzymuje brzmienie: „§ 60. 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. Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik 

do protokołu z sesji Rady”. 

10) Zmienia się treść § 66 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. 

11) Zmienia się treść § 69, który otrzymuje brzmienie: „§ 69. Pracami komisji kieruje Przewodniczący 

komisji wybrany przez Radę lub Zastępca Przewodniczącego komisji wybrany przez komisję na jej 

pierwszym posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego komisji”. 

12) Zmienia się treść § 77, który otrzymuje brzmienie: „§ 77. Przy wykonywaniu mandatu radnego, radny 

korzysta z praw wynikających z ustawy” 

13) Zmienia się treść § 80, który otrzymuje brzmienie: „§ 79. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych: 

Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i 3 członków. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

wybiera Rada. 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek 

Przewodniczącego Komisji”. 

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

Skarg, Wniosków i Petycji. § 104a. -§ 104e. „Rozdział VIa. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. - § 104a. -§ 104e. „§ 104a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 4 

radnych: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 2 członków Komisji. 2. Przewodniczącego 

Komisji wybiera Rada. 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Rada na wniosek 

Przewodniczącego Komisji. § 104b. 1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej 

obrady. 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, jego zadania 

wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 3. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu w sprawach, 

w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 4. O wyłączeniu Zastępcy 

Przewodniczącego i członka Komisji decyduje Przewodniczący w formie pisemnej. 5. 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. § 104e. Komisja 

składa raz do roku Radzie Gminy sprawozdanie ze swej działalności.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Elżbieta Walicka 
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