UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY GMINY RUDNIK
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Rudnik
Na podstawie art. 3 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 1, art.22, art.40 ust.2 pkt 1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
Rada Gminy Rudnik
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Rudnik, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/54/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudnik (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 49 poz. 1503 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchyla się § 19 ust.4 pkt.7
2. § 24 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Komisje stałe, z wyłączeniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, działają zgodnie
z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie”.
3. § 25 otrzymuje brzmienie:
„Komisjami stałymi są:
1) Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób;
2) Związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa
i ochrony środowiska, zwana także Komunalną;
3) Zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony
przeciwpożarowej zwana Oświatową;
4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie 5 osób”.
4. § 29 ust 4 otrzymuje brzmienie: Zawiadomienia o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia Komisji
przekazuje się jej członkom w formie elektronicznej. Uznaje się, że materiały doręczone są z dniem w którym
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej, w taki sposób, że członek Komisji mógł zapoznać się
z ich treścią.
5. W § 29 dodaje się ustępy 5 - 7 w brzmieniu:5.) W przypadku wystąpienia problemów technicznych
uniemożliwiających przekazanie członkom Komisji materiaów w formie elektronicznej zawiadomienie
o którym mowa w ust. 4 doręcza się w formie papierowej;
6. ) Zawiadomienie o którym mowa w ust. 5 zamieszcza się na stronie internetowej gminy;
7. ) Przewodniczący komisji może zapraszać na posiedzenia Komisji Kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, pracowników gminy oraz inne osoby których obecność jest wskazana z uwagi na
tematykę posiedzenia Komisji.
6. Uchyla się § 29 ust. 2a Statutu Gminy Rudnik.
7. Uchyla się § 57 ust.4 Statutu Gminy Rudnik.
8. Dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu:
Rozdział VI a
Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji
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§ 98a.
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków w liczbie 3.
2. Komisja pracuje w trybie i na zasadach prac Komisji Rady określonych w od §25 do §29 Statucie
Gminy.
§ 98b.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący organizuje pracę komisji i prowadzi jej posiedzenia.
3. Odpowiedzi na wnioski Komisji udzielane są w formie pisemnej w terminie do 14 dni od ich przekazania
do Wójta Gminy i przekazywane Przewodniczącemu Komisji.
4. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego proponuje Radzie sposób rozstrzygnięcia
skargi, wniosku i petycji przygotowując w tej sprawie projekt uchwały Rady.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Jaśkowski

Id: 70D010FB-85E7-40BB-A157-07CEAE444751. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Proponowane zmiany w Statucie Gminy Rudnik wynikają ze zmian przepisów w tym ustawy
o samorządzie gminnym wprowadzonych przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz. U. poz. 130)
zmieniające niniejszą ustawę z dniem 31.01.2018r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
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