
UCHWAŁA NR NR XXIX/280/2010  

RADY GMINY ISTEBNA  

z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Istebna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1.  

W Statucie Gminy Istebna uchwalonym uchwałą Nr XVI/121/2004 r. Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 19 , poz.700 ) wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) w § 12 ust.6 zd.2 wyrażenie „ co najmniej dwóch” zastępuje się wyrażeniem „co najmniej połowę”.

2) w § 14 ust. 1 dodaje się zdanie: „Zawiadomienie o zwołaniu sesji przekazuje się radnym i Wójtowi w terminie co 

najmniej 7 dni przed dniem sesji.” 

3) w § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a o brzmieniu: 

„5a. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć i z których wynika potrzeba 

zwołania sesji niezwłocznie lub w terminie krótszym niż termin wymieniony w ust. 1, zwołuje się sesje nadzwyczajną. 

Okoliczności uzasadniające zwołanie sesji nadzwyczajnej powinny być podane w zawiadomieniu o jej zwołaniu.” 

4) w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję nadzwyczajną na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego 

składu Rady. Wniosek powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 zdaniu drugim.” 

5) w § 24 ust. 1 dodaje się punkt 8 o brzmieniu:

„8. głosowania jawnego imiennego.” 

6) w § 24 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„3. Do przerw zarządzanych przez Przewodniczącego ust. 1 i 2 nie mają zastosowania.”

7) w § 26 ust. 4-6 otrzymują brzmienie” 

„4. Protokół z sesji sporządza się w terminie 21 dni od sesji.

5. W terminie 7 dni od upływu terminu określonego w ust.4 radni mogą zgłaszać pisemnie do protokołu poprawki lub 

uzupełnienia. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchania nagrania 

z sesji. Jeżeli wniosek radnego o dokonanie poprawki lub uzupełnienie protokołu nie zostanie uwzględniony, radny 

może wnieść sprzeciw do Rady. Rada rozpatruje sprzeciw przed przyjęciem protokołu i przyjmuje protokół 

z ewentualnymi poprawkami lub uzupełnieniami. 

6. Protokoły z sesji znajdują się w Biurze Rady. Po przyjęciu protokołu przez Radę każdy ma prawo wglądu do niego, 

sporządzania notatek i odpisów, z wyjątkiem sesji lub jej części, której jawność została wyłączona.” 

8) w § 28 dodaje się ust.4 o brzmieniu:

„4. Głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący pytając każdego radnego z osobna o stanowisko 

w głosowanej sprawie. Radny udziela jednej z trzech odpowiedzi: „jestem za”, ”jestem przeciw”, ”wstrzymuję się od 

głosu”. Nie dotyczy to głosowania wniosków alternatywnych, do którego stosuje się się § 27 ust. 3. W głosowaniu nad 

wyborem osób do organów kolegialnych rady wymienia kandydatów, na których głosuje, w liczbie nie większej niż 

liczba mandatów organu kolegialnego.” 

9) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Wójtowi, 

2) Komisjom Rady, 

3) grupie co najmniej trzech radnych 

4) klubom radnych , 

5) mieszkańcom Gminy Istebna mającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Istebna w liczbie co najmniej 200, 

6) radom sołeckim.

2. Występujący z inicjatywą uchwałodawczą wymienieni w ust. 1 pkt 2 – 6 przedstawiają Przewodniczącemu Rady 

projekt uchwały lub uzasadniony wniosek o przygotowanie projektu uchwały. Przewodniczący może projekt uchwały 

wprowadzić do porządku sesji Rady albo projekt uchwały lub wniosek o jego przygotowanie skierować do zaopiniowania

przez Wójta. Wójt nie może odmówić zaopiniowania skierowanego do niego projektu lub wniosku.

3. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący może projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 

sesji Rady, a wniosek o przygotowanie projektu uchwały przekazać Wójtowi do opracowania. Wójt nie może odmówić 

opracowania projektu uchwały na podstawie przekazanego wniosku.

4. Przewodniczący może odmówić wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady projektu uchwały lub przekazania 

Wójtowi wniosku do opracowania projektu. Od odmowy Przewodniczącego występujący z inicjatywą uchwałodawczą 

mogą odwołać się do Rady. Rada rozpatrzy odwołanie na najbliższej sesji. 

5. Uchwała Rady w sprawie będącej przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej powinna być podjęta w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia z tą inicjatywą.” 

10) w § 37 ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrażenie:” a w razie nieobecności radny 

wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.” 

11) w § 37 dodaje się ust.3 o brzmieniu :

" 3. Przewodniczący Rady koordynuje i organizuje współpracę między komisjami rady".

12) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na pierwszej sesji w roku kalendarzowym przewodniczący stałych Komisji przedstawiają Radzie sprawozdania 

z działalności Komisji i ich roczne plany pracy.” 

13) w § 40 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust.1.

14) Po § 42 dodaje się § 42 a o brzmieniu: 

"§ 42 a 

1. Radni mogą tworzyć kluby. 

2. Klub tworzy co najmniej trzech radnych.

3. Przewodniczący Klubu informuje Przewodniczącego Rady o utworzeniu klubu i jego składzie osobowym”.

15) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie. 

Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Lp. Nazwa Jednostki Adres Forma organizacyjna

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej Istebna 1000 jednostka budżetowa

2. Gminny Zespół d/s Oświaty Istebna 1000 jednostka budżetowa

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Istebnej Istebna 550 jednostka budżetowa

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Istebnej Istebna 30 jednostka budżetowa

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce Jaworzynka 366 jednostka budżetowa

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworzynce Jaworzynka 400 jednostka budżetowa

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniakowie  Koniaków 280 jednostka budżetowa

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie Koniaków 480 jednostka budżetowa

9. Gimnazjum w Istebnej Istebna 1345 jednostka budżetowa

10 Gminne Przedszkole w Istebnej Istebna 550 jednostka budżetowa

11. Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna Istebna 68 instytucja kultury

16) w § 5 ust.2 załącznika nr 5 wyrażenie „grupa co najmniej trzech radnych” zastępuje się wyrażeniem ”radni w liczbie 

stanowiącej co najmniej ¼ ustawowego składu Rady”. 

Przewodniczący Rady 

Jan Gazur 
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UCHWAŁA NR NR XXIX/280/2010  

RADY GMINY ISTEBNA  

z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Istebna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1.  

W Statucie Gminy Istebna uchwalonym uchwałą Nr XVI/121/2004 r. Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 19 , poz.700 ) wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) w § 12 ust.6 zd.2 wyrażenie „ co najmniej dwóch” zastępuje się wyrażeniem „co najmniej połowę”.

2) w § 14 ust. 1 dodaje się zdanie: „Zawiadomienie o zwołaniu sesji przekazuje się radnym i Wójtowi w terminie co 

najmniej 7 dni przed dniem sesji.” 

3) w § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a o brzmieniu: 

„5a. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć i z których wynika potrzeba 

zwołania sesji niezwłocznie lub w terminie krótszym niż termin wymieniony w ust. 1, zwołuje się sesje nadzwyczajną. 

Okoliczności uzasadniające zwołanie sesji nadzwyczajnej powinny być podane w zawiadomieniu o jej zwołaniu.” 

4) w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję nadzwyczajną na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego 

składu Rady. Wniosek powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 zdaniu drugim.” 

5) w § 24 ust. 1 dodaje się punkt 8 o brzmieniu:

„8. głosowania jawnego imiennego.” 

6) w § 24 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„3. Do przerw zarządzanych przez Przewodniczącego ust. 1 i 2 nie mają zastosowania.”

7) w § 26 ust. 4-6 otrzymują brzmienie” 

„4. Protokół z sesji sporządza się w terminie 21 dni od sesji.

5. W terminie 7 dni od upływu terminu określonego w ust.4 radni mogą zgłaszać pisemnie do protokołu poprawki lub 

uzupełnienia. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchania nagrania 

z sesji. Jeżeli wniosek radnego o dokonanie poprawki lub uzupełnienie protokołu nie zostanie uwzględniony, radny 

może wnieść sprzeciw do Rady. Rada rozpatruje sprzeciw przed przyjęciem protokołu i przyjmuje protokół 

z ewentualnymi poprawkami lub uzupełnieniami. 

6. Protokoły z sesji znajdują się w Biurze Rady. Po przyjęciu protokołu przez Radę każdy ma prawo wglądu do niego, 

sporządzania notatek i odpisów, z wyjątkiem sesji lub jej części, której jawność została wyłączona.” 

8) w § 28 dodaje się ust.4 o brzmieniu:

„4. Głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący pytając każdego radnego z osobna o stanowisko 

w głosowanej sprawie. Radny udziela jednej z trzech odpowiedzi: „jestem za”, ”jestem przeciw”, ”wstrzymuję się od 

głosu”. Nie dotyczy to głosowania wniosków alternatywnych, do którego stosuje się się § 27 ust. 3. W głosowaniu nad 

wyborem osób do organów kolegialnych rady wymienia kandydatów, na których głosuje, w liczbie nie większej niż 

liczba mandatów organu kolegialnego.” 

9) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Wójtowi, 

2) Komisjom Rady, 

3) grupie co najmniej trzech radnych 

4) klubom radnych , 

5) mieszkańcom Gminy Istebna mającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Istebna w liczbie co najmniej 200, 

6) radom sołeckim.

2. Występujący z inicjatywą uchwałodawczą wymienieni w ust. 1 pkt 2 – 6 przedstawiają Przewodniczącemu Rady 

projekt uchwały lub uzasadniony wniosek o przygotowanie projektu uchwały. Przewodniczący może projekt uchwały 

wprowadzić do porządku sesji Rady albo projekt uchwały lub wniosek o jego przygotowanie skierować do zaopiniowania

przez Wójta. Wójt nie może odmówić zaopiniowania skierowanego do niego projektu lub wniosku.

3. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący może projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 

sesji Rady, a wniosek o przygotowanie projektu uchwały przekazać Wójtowi do opracowania. Wójt nie może odmówić 

opracowania projektu uchwały na podstawie przekazanego wniosku.

4. Przewodniczący może odmówić wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady projektu uchwały lub przekazania 

Wójtowi wniosku do opracowania projektu. Od odmowy Przewodniczącego występujący z inicjatywą uchwałodawczą 

mogą odwołać się do Rady. Rada rozpatrzy odwołanie na najbliższej sesji. 

5. Uchwała Rady w sprawie będącej przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej powinna być podjęta w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia z tą inicjatywą.” 

10) w § 37 ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrażenie:” a w razie nieobecności radny 

wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.” 

11) w § 37 dodaje się ust.3 o brzmieniu :

" 3. Przewodniczący Rady koordynuje i organizuje współpracę między komisjami rady".

12) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na pierwszej sesji w roku kalendarzowym przewodniczący stałych Komisji przedstawiają Radzie sprawozdania 

z działalności Komisji i ich roczne plany pracy.” 

13) w § 40 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust.1.

14) Po § 42 dodaje się § 42 a o brzmieniu: 

"§ 42 a 

1. Radni mogą tworzyć kluby. 

2. Klub tworzy co najmniej trzech radnych.

3. Przewodniczący Klubu informuje Przewodniczącego Rady o utworzeniu klubu i jego składzie osobowym”.

15) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie. 

Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Lp. Nazwa Jednostki Adres Forma organizacyjna

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej Istebna 1000 jednostka budżetowa

2. Gminny Zespół d/s Oświaty Istebna 1000 jednostka budżetowa

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Istebnej Istebna 550 jednostka budżetowa

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Istebnej Istebna 30 jednostka budżetowa

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce Jaworzynka 366 jednostka budżetowa

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworzynce Jaworzynka 400 jednostka budżetowa

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniakowie  Koniaków 280 jednostka budżetowa

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie Koniaków 480 jednostka budżetowa

9. Gimnazjum w Istebnej Istebna 1345 jednostka budżetowa

10 Gminne Przedszkole w Istebnej Istebna 550 jednostka budżetowa

11. Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna Istebna 68 instytucja kultury

16) w § 5 ust.2 załącznika nr 5 wyrażenie „grupa co najmniej trzech radnych” zastępuje się wyrażeniem ”radni w liczbie 

stanowiącej co najmniej ¼ ustawowego składu Rady”. 

Przewodniczący Rady 

Jan Gazur 

 

ID: YZFNQ-MXOII-HDGHB-RQQVB-SBJZS. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR NR XXIX/280/2010  

RADY GMINY ISTEBNA  

z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Istebna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1.  

W Statucie Gminy Istebna uchwalonym uchwałą Nr XVI/121/2004 r. Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 19 , poz.700 ) wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) w § 12 ust.6 zd.2 wyrażenie „ co najmniej dwóch” zastępuje się wyrażeniem „co najmniej połowę”.

2) w § 14 ust. 1 dodaje się zdanie: „Zawiadomienie o zwołaniu sesji przekazuje się radnym i Wójtowi w terminie co 

najmniej 7 dni przed dniem sesji.” 

3) w § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a o brzmieniu: 

„5a. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć i z których wynika potrzeba 

zwołania sesji niezwłocznie lub w terminie krótszym niż termin wymieniony w ust. 1, zwołuje się sesje nadzwyczajną. 

Okoliczności uzasadniające zwołanie sesji nadzwyczajnej powinny być podane w zawiadomieniu o jej zwołaniu.” 

4) w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję nadzwyczajną na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego 

składu Rady. Wniosek powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 zdaniu drugim.” 

5) w § 24 ust. 1 dodaje się punkt 8 o brzmieniu:

„8. głosowania jawnego imiennego.” 

6) w § 24 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„3. Do przerw zarządzanych przez Przewodniczącego ust. 1 i 2 nie mają zastosowania.”

7) w § 26 ust. 4-6 otrzymują brzmienie” 

„4. Protokół z sesji sporządza się w terminie 21 dni od sesji.

5. W terminie 7 dni od upływu terminu określonego w ust.4 radni mogą zgłaszać pisemnie do protokołu poprawki lub 

uzupełnienia. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchania nagrania 

z sesji. Jeżeli wniosek radnego o dokonanie poprawki lub uzupełnienie protokołu nie zostanie uwzględniony, radny 

może wnieść sprzeciw do Rady. Rada rozpatruje sprzeciw przed przyjęciem protokołu i przyjmuje protokół 

z ewentualnymi poprawkami lub uzupełnieniami. 

6. Protokoły z sesji znajdują się w Biurze Rady. Po przyjęciu protokołu przez Radę każdy ma prawo wglądu do niego, 

sporządzania notatek i odpisów, z wyjątkiem sesji lub jej części, której jawność została wyłączona.” 

8) w § 28 dodaje się ust.4 o brzmieniu:

„4. Głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący pytając każdego radnego z osobna o stanowisko 

w głosowanej sprawie. Radny udziela jednej z trzech odpowiedzi: „jestem za”, ”jestem przeciw”, ”wstrzymuję się od 

głosu”. Nie dotyczy to głosowania wniosków alternatywnych, do którego stosuje się się § 27 ust. 3. W głosowaniu nad 

wyborem osób do organów kolegialnych rady wymienia kandydatów, na których głosuje, w liczbie nie większej niż 

liczba mandatów organu kolegialnego.” 

9) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Wójtowi, 

2) Komisjom Rady, 

3) grupie co najmniej trzech radnych 

4) klubom radnych , 

5) mieszkańcom Gminy Istebna mającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Istebna w liczbie co najmniej 200, 

6) radom sołeckim.

2. Występujący z inicjatywą uchwałodawczą wymienieni w ust. 1 pkt 2 – 6 przedstawiają Przewodniczącemu Rady 

projekt uchwały lub uzasadniony wniosek o przygotowanie projektu uchwały. Przewodniczący może projekt uchwały 

wprowadzić do porządku sesji Rady albo projekt uchwały lub wniosek o jego przygotowanie skierować do zaopiniowania

przez Wójta. Wójt nie może odmówić zaopiniowania skierowanego do niego projektu lub wniosku.

3. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący może projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 

sesji Rady, a wniosek o przygotowanie projektu uchwały przekazać Wójtowi do opracowania. Wójt nie może odmówić 

opracowania projektu uchwały na podstawie przekazanego wniosku.

4. Przewodniczący może odmówić wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady projektu uchwały lub przekazania 

Wójtowi wniosku do opracowania projektu. Od odmowy Przewodniczącego występujący z inicjatywą uchwałodawczą 

mogą odwołać się do Rady. Rada rozpatrzy odwołanie na najbliższej sesji. 

5. Uchwała Rady w sprawie będącej przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej powinna być podjęta w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia z tą inicjatywą.” 

10) w § 37 ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrażenie:” a w razie nieobecności radny 

wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.” 

11) w § 37 dodaje się ust.3 o brzmieniu :

" 3. Przewodniczący Rady koordynuje i organizuje współpracę między komisjami rady".

12) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na pierwszej sesji w roku kalendarzowym przewodniczący stałych Komisji przedstawiają Radzie sprawozdania 

z działalności Komisji i ich roczne plany pracy.” 

13) w § 40 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust.1.

14) Po § 42 dodaje się § 42 a o brzmieniu: 

"§ 42 a 

1. Radni mogą tworzyć kluby. 

2. Klub tworzy co najmniej trzech radnych.

3. Przewodniczący Klubu informuje Przewodniczącego Rady o utworzeniu klubu i jego składzie osobowym”.

15) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie. 

Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Lp. Nazwa Jednostki Adres Forma organizacyjna

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej Istebna 1000 jednostka budżetowa

2. Gminny Zespół d/s Oświaty Istebna 1000 jednostka budżetowa

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Istebnej Istebna 550 jednostka budżetowa

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Istebnej Istebna 30 jednostka budżetowa

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce Jaworzynka 366 jednostka budżetowa

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworzynce Jaworzynka 400 jednostka budżetowa

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniakowie  Koniaków 280 jednostka budżetowa

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie Koniaków 480 jednostka budżetowa

9. Gimnazjum w Istebnej Istebna 1345 jednostka budżetowa

10 Gminne Przedszkole w Istebnej Istebna 550 jednostka budżetowa

11. Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna Istebna 68 instytucja kultury

16) w § 5 ust.2 załącznika nr 5 wyrażenie „grupa co najmniej trzech radnych” zastępuje się wyrażeniem ”radni w liczbie 

stanowiącej co najmniej ¼ ustawowego składu Rady”. 

Przewodniczący Rady 

Jan Gazur 
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