
UCHWAŁA NR RG.0007.30.2019
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobiór

Na podstawie  art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 4, 
art. 37a, ar. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

W Statucie Gminy Kobiór stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/112/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. 
w sprawie Statutu Gminy Kobiór (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 23 poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 4814 ha.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Ilekroć w postanowieniach niniejszego Statutu mowa jest bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kobiór

3) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kobiór

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kobiór

5) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Kobiór;

6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobiór

7) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór;

8) radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Kobiór;

9) komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Kobiór;

10) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Kobiór;

11) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Kobiór;"

3) w § 7

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze wym. w art. 5 ust. 1 ustawy..”,

b) ust. 2 skreśla się zwrot „..Gminy”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy.”;

5) w § 9:

a) ust. 1 skreśla się;

b) w ust 2

- lit. c otrzymuje brzmienie:
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„c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz”,

- po lit c dodaje się lit. c' w brzmieniu:

„c') działalności w zakresie telekomunikacji”,

- po lit. f dodaje się literę f' w brzmieniu:

„f') wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”,

- lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami”,

- w lit. m na końcu dodaje się zwrot „ w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego”;

- lit. t otrzymuje brzmienie:

„t) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 
referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać również na podstawie 
porozumienia z organami tej administracji.”,

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania 
z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami 
samorządu terytorialnego.”,

e) ust. 4 skreśla się

6) w § 10 w ust. 2 zwrot „Rada Gminy” zastępuje się zwrotem „Rada”;

7) w § 11 zwrot „…Rady Gminy” zastępuje się zwrotem „…organów Gminy.”

8) w § 12 zwrot „…Rada Gminy „ zastępuje się zwrotem”…Rada…”;

9) w § 12a w ust. 3 skreśla się zwrot „ … organu gminy, którego działalności wniosek dotyczy…”

10) w § 13:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie 
przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.”,

b) ust. 2b. otrzymuje brzmienie:

„2b. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji 
o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 2a zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”,
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c) ust.2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je 
niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na 
piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.”,

d) w ust. 2d skreśla się zwrot „… oraz kieruje je do właściwych adresatów”;

e) ust. 2e otrzymuje brzmienie:

„2e. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 
poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy, oraz 
w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.

11) w § 14 w ust. 6 zwrot „… funkcjonowania…” zastępuje się zwrotem „… tryb działania…”;

12) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Rada rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz 
petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.

2. Pracą Komisji skarg wniosków i petycji kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność  
Wiceprzewodniczący.

3. Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego - wymienionych w ust. 2 - i sekretarza 
komisji oraz pozostałych członków Komisji skarg, wniosków i petycji.

4. Działania mające na celu wyjaśnienie składanych skarg, wniosków i petycji,  Komisja skarg wniosków 
i petycji podejmuje bez zbędnej zwłoki. W tym celu może Komisja kierować wystąpienia o przedstawienie 
swego stanowiska do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także zapraszać ich na 
swoje posiedzenia.

5. Rozstrzygnięcia w sprawach objętych przedmiotem pracy Komisji skarg, wniosków i petycji 
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności połowy składu Komisji.

6. Z posiedzeń Komisji sporządzane są przez Sekretarza Komisji protokoły.

7. Propozycje rozstrzygnięcia w sprawie złożonej skargi, wniosku lub petycji Komisja skarg, wniosków 
i petycji przygotowuje w formie projektu uchwały Rady, wraz z uzasadnieniem, który przedstawia 
Przewodniczącemu Rady celem ujęcia go w porządku obrad najbliższej sesji.”;

13) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 
7 dni po upływie kadencji rady.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.”,

c) w ust. 3:

- po zwrocie Rada skreśla się zwrot „Gminy”;

- w lit. a skreśla się zwrot „Rady”;

14) w § 16 ust. 1 skreśla się:

15) § 18 skreśla się;

16) w  § 24 zdanie drugie i trzecie skreśla się;

Id: E8818A28-E7BF-439F-8077-AAD02366C422. Podpisany Strona 3



17) w § 27 w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie: „Można być przewodniczącym tylko jednej komisji.”

18) w  § 29:

a) w ust. 2 liczbę „4’ zastępuje się liczbą „3”;

b) w ust. 3 zwrot”…Rejestry…” zastępuje się zwrotem „…Rejestr….”

19) w  § 33 liczbę „4” zastępuje się liczbą „3”;

20) w  §  35 ust. 3 skreśla się;

21) w  §  38 ust. 1

a) zwrot „…kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystania środków budżetowych” zastępuje się 
zwrotem „… kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,”

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) przedstawianie Radzie raportu o stanie Gminy,”,

c) pkt 4 zwrot „podejmowanie uchwał w sprawach…” zastępuje się zwrotem „sprawowanie…”

d) pkt. 6 skreśla się

e) w pkt 8 zwrot „uchwał” zastępuje się zwrotem „ decyzji”

f) pkt 12 skreśla się;

22) w  §  40 ust. 1 skreśla się;

23) tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „ Gminna gospodarka finansowa”;

24) w §  54

a) w ust. 1 zwrot „…budżetu” zastępuje się zwrotem „…uchwały budżetowej Gminy”

b) w ust. 2 zwrot „Zarząd” zastępuje się zwrotem „Wójta”;

c) w ust. 3 na końcu dodaje się przecinek, a po przecinku zwrot „… a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.”

25) w § 57 na końcu skreśla się zwrot „…do 15 marca roku kalendarzowego.”

26) załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

27) w Regulaminie Rady Gminy Kobiór stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu wprowadza się następujące 
zmiany:

a) § 4 skreśla się;

b) w § 6

- w ust. 1 na końcu dodaje się zwrot „… oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.”

- po ust.1 dodaje się ust. 1a o treści:

„1a Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.

a) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.”,

b) w § 13 ust. 2 skreśla się;

c) w § 21 ust. 1 i 2 skreśla się;

d) § 22
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- w  ust. 1 po zwrocie „Komisja Rady” dodaje się zwrot „klub radnych”;

- po ust. 2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w trybie art. 41a 
ustawy.”.

e) w § 24

- ust 1 dotychczasową treść zastępuje się brzmieniem:

„1. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie 
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”,

- po ust. 1 dodaje się ust. ust. 1a i 1b o treści:

"1a.W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe 
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne".

"1b. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty."

f) w § 32  ust. 1 i 2 skreśla się:

g) w § 33 w ust. 1 zdanie drugie skreśla się;

h) w § 35 ust. 3 skreśla się;

i) w § 42 ust. 3 i 4 skreśla się;

j) § 43 skreśla się;

k) § 45 skreśla się;

28) załącznik nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2  do niniejszej uchwały;

29) w załącznik nr 5 do Statutu tytuł załącznika otrzymuje brzmienie „Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej.”

§ 2. 

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.30.2019
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 lutego 2019 r.

„Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Kobiór

Wykaz jednostek gminnych:

1. Gminny Dom Kultury w Kobiórze

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze

4. Gminne Przedszkole w Kobiórze

6. Szkoła Podstawowa w Kobiórze

7. Kobiórski Zakład Komunalny w Kobiórze„
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