
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/411/18 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 29 października 2018 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „Skarg, Wniosków i Petycji”; 

2) § 23 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. 

2. Sposób transmisji oraz rejestracji obrazu i dźwięku obrad Rady określa art. 20 ust. 1b ustawy  

o samorządzie gminnym.”; 

3) § 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„Odpowiedzi na interpelacje udziela na piśmie adresat nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania interpelacji.”; 

4) w § 42 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

„Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców gminy licząca co najmniej 

200 osób.”; 

5) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„1. W głosowaniu jawnym radni głosują w sposób określony w ustawie o samorządzie gminnym. 

2. Wyniki głosowania jawnego niezwłocznie po głosowaniu ogłasza Przewodniczący. 

3. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania jawnego  

z wykorzystaniem urządzeń technicznych, Przewodniczący zarządza i przeprowadza głosowanie 

imienne. W tym celu na odpowiednio przygotowanym wykazie radnych, wyznaczony przez 

Przewodniczącego radny przy nazwiskach radnych uporządkowanych alfabetycznie, odnotowuje głosy 

„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Wykaz dołącza się jako załącznik do protokołu z sesji. 

4. Imienne wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 14 ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym. 

5. Wyniki głosowań podczas sesji ogłasza Przewodniczący.”; 

6) w § 58 ust. 1 uchyla się pkt 4; 
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7) w § 72 ust. 1 uchyla się pkt 4; 

8) Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:  

„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 81. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana jest do rozpatrywania skarg na działania Burmistrza  

i gminnych jednostek organizacyjnych, a także do rozpatrywania wniosków oraz petycji składanych 

przez obywateli. 

§ 82. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi 5 radnych. 

§ 83. W przypadku utworzenia klubów radnych w skład komisji wchodzi co najmniej po jednym 

przedstawicielu z każdego klubu. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie może wchodzić 

Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady. 

§ 84. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu 

jawnym. 

§ 85.1. Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbywają się w miarę potrzeb i są 

protokołowane. 

2. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu komisji. 

3. W toku rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji, komisja o ile uzna to za konieczne  

do prawidłowego rozpatrywania tych spraw, może uzyskiwać dodatkowe wyjaśnienia i materiały od 

Burmistrza. 

4. Rozstrzygnięcia komisji mają formę projektów uchwał Rady, opinii lub wniosków i są przedkładane 

Radzie. Komisja składa Radzie pisemne sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz  

w roku”. 

§ 2. W załącznikach do Statutu Gminy Zawadzkie wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie:  

„Wykaz instytucji kultury: 

1. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem”; 

2) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie:  

„Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy 

5. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem 

6. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem 

7. Przedszkole Publiczne w Żędowicach 

8. Przedszkole Publiczne w Kielczy 

9. Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem 

10. Żłobek Publiczny w Zawadzkiem 

11. Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.”. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i stosuje się ją do kadencji organów gminy następujących po kadencji, w czasie 

której weszła w życie. 

  

 Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Zawadzkiem 

 

Stanisław Kiełek 
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