
 
Uchwała Nr VI/32/2011 
Rady Gminy RozdraŜew 

         z dnia 31 marca 2011r.  
 
w sprawie zmiany Statutu Gminy RozdraŜew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 
 
§ 1. W statucie Gminy RozdraŜew stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/27/2003 Rady 
Gminy RozdraŜew z dnia 20 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy RozdraŜew 
dokonuje się następujących zmian: 
 
1/ w § 17 skreśla się ust. 3. 
 
2/ w §17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
    „3. Projekt porządku obrad sesji, na której odbywa się ślubowanie Wójta powinien     
    obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.”  
  
3/ tytuł Rozdziału IX otrzymuje brzmienie: „Rozpatrywanie skarg”  
 
4/ § 117 otrzymuje brzmienie:  
„§  117. 1.  Rada  rozpatruje na sesji skargi na wójta oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych dotyczące ich działalności w zakresie zadań własnych gminy . 
2.   Przewodniczący Rady przekazuje skargę Komisji Rewizyjnej. 
3.   Komisja Rewizyjna prowadzi postępowanie wyjaśniające. 
4.  Po rozpoznaniu skargi komisja wnioskuje  do rady o uznanie skargi za zasadną bądź 

bezzasadną.  
5. Rada rozpatruje skargę na pierwszej  sesji następującej  po posiedzeniu komisji 

rewizyjnej, na którym podjęto wniosek. 
6. Rada ustala swoje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
      Stanowisko rady sporządzone w formie pisemnej, przekazuje się skarŜącemu i wójtowi.” 
 
5/ dotychczasowy Rozdział IX oznacza się jako Rozdział X, a jego paragrafy otrzymują 
    numerację od 118 do  122. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
       Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
                          Artur Jakubek   
   



 
 
 
Uzasadnienie:  
     
    Zgodnie z  ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym proponuje się dokonanie 
zmian w Statucie Gminy w celu dostosowania jego zapisu dotyczącego składania informacji   
o stanie gminy. Dotychczasowy zapis stanowił, Ŝe Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji 
o stanie Gminy zawarte było w porządku pierwszej sesji Rady. W praktyce, w związku            
z róŜnymi terminami ogłoszeń wyników wyborów do rad i sejmików oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast złoŜenie takiego sprawozdania jest moŜliwe na sesji,          
na której odbywa się ślubowanie nowo wybranego wójta.  
Jednocześnie Statut nie zawierał postanowień dotyczących trybu rozpatrywania skarg na 
wójta gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
Dokonanie  zmian statutu wymaga podjęcia uchwały Rady Gminy.  
  
 
 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 


