
UCHWAŁA NR XXXVII/340/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik 

Na podstawie art. 3 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 1,art. 22,art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559) 

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: 

§ 17. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji 
podpisem na liście obecności lub poprzez zalogowanie się w elektronicznym systemie rejestracji posiedzeń. 
W przypadku uczestniczenia zdalnie w posiedzeniu komisji lub sesji rady, dopuszcza się w razie wystąpienia 
problemów technicznych, za zgodą prowadzącego posiedzenie komisji lub sesję rady, odnotowanie obecności 
w protokole, po stwierdzeniu obecności na wizji i fonii. 

§ 27. dodaje się ust. 5 w następującym brzmienie: „O każdym posiedzeniu komisji przewodniczący 
komisji zawiadamia Przewodniczącego Rady Gminy". 

§ 28. otrzymuje brzmienie: 

1) Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji. 

2) Wspólne posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący wybrany na tym posiedzeniu. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Proponowane zmiany w Statucie Gminy Rudnik wynikają ze zmian przepisów w tym ustawy 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559) 

Wprowadzona zmiana dotyczy wypunktowania innych spraw, które należą do kompetencji Rady. Rada 
Gminy może podejmować swoje uprawnienia poprzez wyrażenie opinii, podejmowanie apeli, oświadczenia, 
deklaracje czy rezolucje. 

Treść wprowadzonych zmian w Statucie Gminy Rudnik została poddana konsultacjom społecznym 
z mieszkańcami Gminy Rudnik zgodnie z Zarządzeniem Nr RZW 26.2022 Wójta Gminy Rudnik z dnia 
10.02.2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian Statutu 
Gminy Rudnik w celu uzyskania opinii dotyczących proponowanych zmian. 

Projekt został poddany w terminie od 14 marca 2022r. do 20 marca 2022r., konsultacjom poprzez 
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudnik. W wyniku przeprowadzonych 
konsultacji nie wniesiono uwag. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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