
 

 

UCHWAŁA NR XI/94/19 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/403/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r.  

w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ornontowice 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) 

§ 1. Wprowadzić zmiany do załącznika Uchwały Nr XLVIII/403/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 

7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ornontowice. 

§ 2. 1. Dodać § 12a. i  § 12b. o brzmieniu: 

„§ 12a. 1. W trakcie sesji Rada rozpatruje sprawy należące do zakresu jej właściwości, 

 rozstrzygając je ze skutkiem prawnym lub zajmując stanowisko nie wywołujące skutków prawnych. 

2. Rozstrzygnięcie sprawy wywołującej skutki prawne następuje w drodze uchwały.”. 

„§ 12b. Sesja może mieć charakter zwyczajnej, nadzwyczajnej lub uroczystej.”. 

2. W § 14. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Quorum, o którym mowa w ust. 2 ustala Przewodniczący 

w momencie otwarcia sesji.” 

3. W § 15. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji, zgodnym z jej porządkiem

 i statutem oraz może podejmować wszelkie prawem przewidziane środki służące przywróceniu 

porządku na sali obrad, a także w pomieszczeniach sąsiednich.”. 

4. W § 16. dodaje się  ust. 12 o brzmieniu: 

„12. Przed rozpoczęciem sesji, osoby spoza grona jej czynnych uczestników, o których mowa  

w § 11 ust. 7, powinny zgłosić przewodniczącemu Rady wolę zabrania głosu podczas obrad, informując 

o przedmiocie wypowiedzi.”. 

5. § 17. otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Porządek obrad sesji powinien zawierać co najmniej: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności, 

2) uwagi do porządku obrad. 

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
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4) sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami, 

5) sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami, 

6) informacje Przewodniczącego Rady, 

7) informacje Wójta Gminy, 

8) podejmowanie uchwał, 

9) interpelacje radnych, 

10) wolne głosy i wnioski, zapytania radnych, 

11) zamknięcie sesji.”. 

6. Dodać § 30a. o brzmieniu: 

„§ 30a. 1. W sprawach wynikających z wykonywania mandatu radny ma prawo składać interpelacje 

i zapytania do Wójta. 

2. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym charakterze i odnosi się do problemów wspólnoty 

samorządowej. Interpelacja powinna zawierać krótki zarys stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem 

oraz wynikające z niej pytania. 

3. Biuro Rady prowadzi rejestr interpelacji. 

4. Zapytania składa się w sprawach bieżących problemów gminy, a także w celu uzyskania 

informacji o konkretnym stanie faktycznym.”. 

7. W § 33.: 

• ust. 1, pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„opracowywanie i przedkładanie Radzie rocznych planów pracy i okresowych sprawozdań 

z działalności,”. 

8. W § 35.: 

• ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Posiedzeniem wspólnym komisji kieruje jeden z przewodniczących komisji wskazany 

 przez Przewodniczącego Rady.”, 

• dodać ust. 6 i ust. 7 o brzmieniu: 

„6. Zwołanie posiedzenia wspólnego następuje za pośrednictwem Przewodniczącego  

 Rady, który w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustala miejsce i termin   

 posiedzenia wspólnego. 

7. Jeżeli sprawy rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu wymagają oddzielnego stanowiska 

określonych komisji, komisje te przeprowadzają oddzielne głosowanie.”. 

9. § 36. otrzymuje brzmienie: 

„§ 36. 1. Dla rozpoznania konkretnych spraw Rada może powołać ze swego grona komisje doraźne. 

2. Skład i liczebność komisji doraźnej określa Rada w uchwale o jej powołaniu.”. 

10. Dodaje się § 38a. o brzmieniu: 

„§ 38a. Przewodniczący komisji raz w roku, w terminie do końca lutego, przedstawiają na sesji Rady 

pisemne sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły.”. 
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11. § 46 otrzymuje brzmienie: 

„§ 46. 1. Radni mogą tworzyć w Radzie Kluby o wspólnej orientacji politycznej lub społecznej. 

2. 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 

3. Informację o utworzeniu Klubu i jego składzie osobowym przekazuje się Przewodniczącemu Rady 

na najbliższej sesji lub w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego. 

4. Radny może być członkiem tylko jednego Klubu. 

5. Radni zrzeszeni w Klubie mogą upoważnić jednego z członków klubu do przedstawienia 

określonego problemu na forum Rady, w ich imieniu. 

6. Za udział w pracach Klubu nie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.”. 

§ 3. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/403/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ornontowice otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

Uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Nieużyła 
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Załącznik do uchwały Nr XI/94/19 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

 

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

1. Urząd Gminy Ornontowice 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

4. Gminny Ośrodek Zdrowia 

5. ARTeria – Centrum Kultury i Promocji 

6. Gminna Biblioteka Publiczna 

7. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna 

8. Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych 

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
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