
UCHWAŁA NR XV/135/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 24 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz.Urz.Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) opiniowanie projektów uchwał Rady.”;

2) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Materiały o których mowa w ust. 2 pkt 3 dostarczane są radnym i przewodniczącym organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej drogą elektroniczną, z wykorzystaniem oprogramowania 
technicznego przystosowanego do obsługi Rady. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są 
dostarczone z dniem, w którym wysłano je za pomocą środka komunikacji elektronicznej”;

3) w § 22 uchyla się ust. 7;

4) w § 22 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 8, rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu 
powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji. Terminy nie mają zastosowania w przypadku sesji Rady 
zwołanej w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.”;

5) w § 35 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przestrzegania procedury głosowania i porządku prawnego.”;

6) § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery 
i tytuły uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady;

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5) ustalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, w szczególności wykaz osób zabierających głos w poszczególnych punktach obrad, 
teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, informację o zgłoszonych autopoprawkach do projektów 
uchwał, informacje o zgłoszonych i uchwalonych poprawkach do projektów uchwał, a nadto 
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania, zaś w razie głosowania jawnego, imienne wyszczególnienie liczby głosów "za", 
"przeciw" i "wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych;

8) informację o wniesieniu przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.”;
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7) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

„§ 43a. 1. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję w sprawie skierowania projektów uchwał  do 
zaopiniowania przez przedmiotowo właściwe komisje stałe Rady. Nie narusza to uprawnień innych komisji 
do zajęcia stanowiska wobec projektu uchwały.

2. Przewodniczący Rady może wskazać komisję wiodącą, która przedstawi Radzie stanowisko 
wynikające z opinii wszystkich komisji uczestniczących w opiniowaniu projektu.

3. W czasie obrad komisji lub sesji Rady projekt uchwały prezentuje projektodawca lub  wskazany przez 
niego przedstawiciel.

4. Komisje opiniują projekty uchwał, w swych opiniach wnioskują o:

1) przyjęcie projektu bez poprawek

2) przyjęcie projektu z poprawkami zaproponowanymi przez komisję

3) odrzucenie projektu.

5. W przypadku wnioskowania o odrzucenie projektu uchwały, komisja powinna uzasadnić wniosek 
przedkładany Radzie.

6. Opinie Komisji na temat przekazanych im projektów uchwał są przedstawiane na Sesji Rady Miejskiej 
przez Przewodniczących Komisji, ich Zastępców lub wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji lub 
jego Zastępcę członków Komisji”;

8) po § 43 a dodaje się § 43 b w brzmieniu:

„§ 43b. 1. Prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał służy wszystkim radnym, Komisjom Rady, 
Klubom Radnych oraz Burmistrzowi Gogolina.

2. Projektodawcy służy prawo zgłoszenia autopoprawek, jeżeli w okresie między dostarczeniem 
materiałów na sesję, a dniem sesji zachodzą okoliczności uzasadniające zmianę jego treści. Jeżeli 
autopoprawka do projektu uchwały została zgłoszona do czasu zaopiniowania projektu uchwały przez 
właściwą komisję to podlega przez nią zaopiniowaniu. Jeżeli autopoprawka zgłoszona jest na sesji i w 
szczególności wynika z treści zgłoszonych poprawek, opinii bądź wniosków sformułowanych w czasie 
dyskusji to nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe Komisje.

3. Poprawki i autopoprawki do projektów uchwał mają formę pisemną, są podpisane przez zgłaszającego 
i muszą jednoznacznie wskazywać proponowane zmiany w projekcie uchwały. Poprawki i autopoprawki 
wymagają uzasadnienia.

4. Projektodawca ma prawo odnieść się do opinii komisji bądź zgłoszonych poprawek przed 
głosowaniem, w szczególności zaproponować wprowadzenie poprawek do swojego projektu jako 
autopoprawki.

5. Autopoprawki nie wymagają odrębnego głosowania (rozstrzyga się o nich w ramach głosowania nad 
całym projektem uchwały) z tym, że projektodawca  przed głosowaniem projektu przez Radę jest 
zobowiązany przekazać Przewodniczącemu tekst projektu uchwały z naniesionymi autopoprawkami.

6. Projekt uchwały z naniesionymi autopoprawkami nie wymaga ponownego opiniowania przez 
Komisję.

7. Poprawki zaproponowane przez radnych lub uprawnione do tego podmioty podlegają odrębnemu 
głosowaniu na zasadach określonych w § 50 niniejszej uchwały.

8. Przyjęte przez Radę poprawki, w tym (jeśli zostały zgłoszone) zaproponowane autopoprawki 
wnioskodawca nanosi do projektu uchwały i przedstawia przed głosowaniem Przewodniczącemu Rady.

9. Poprawki i autopoprawki do projektów uchwał zgłaszane bez zachowania wymogów o których mowa 
w §43b ust. 3 nie są rozpatrywane.

10. Projektodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały spod obrad Rady  do czasu rozpoczęcia 
procedury głosowania projektu uchwały.
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11. Rada w trybie przewidzianym dla zmiany porządku obrad może podjąć decyzję o odesłaniu projektu 
uchwały do dalszych prac w komisjach lub zwrócić go projektodawcy.

12. Prowadzący obrady zarządza przerwę jeżeli jest to potrzebne, aby ustalić czy w skutek 
proponowanych poprawek nie zachodzi sprzeczność między poszczególnymi zapisami projektu uchwały, 
a jeśli istnieje taka konieczność  w celu przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie”;

9) w § 52 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5 Jeżeli zawiadomienie bądź materiały są dostarczane  za pomocą środka komunikacji 
elektronicznej stosuje sie odpowiednio przepisy § 22 ust. 5.”;

10) § 59 otrzymuje brzmienie:

„§ 59. Z przebiegu obrad każda z komisji sporządza odrębny protokół podpisany przez Przewodniczącego 
danej Komisji, protokolanta i prowadzącego posiedzenie stosując odpowiednio przepisy § 54 ust.1.”;

11) w § 60 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Komisje Stałe składają sprawozdania w terminach zgodnych z przepisami statutu dotyczącymi 
sprawozdań Komisji Rewizyjnej.”;

12) w § 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim”. Z wyjątkiem ostatniego roku kadencji, kiedy 
sprawozdanie z działalności składane jest na ostatniej zwyczajnej sesji danej kadencji i sprawozdania za rok 
w którym została rozpoczęta kadencja, które składane jest łącznie ze sprawozdaniem za rok następny.”;

13) § 106 otrzymuje brzmienie:

„§ 106. 1. Burmistrz zapewnia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji publicznej 
o działalności organów Gminy, w szczególności poprzez:

1) zamieszczanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:www.bip.gogolin.pl;

2) zamieszczanie informacji na stronie: www.gogolin.pl;

3) zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu.

2. Zasady i tryb dostępu do informacji publicznej określają odrębne ustawy.”;

14) Załącznik Nr 2 do uchwały „Jednostki Organizacyjne Gminy Gogolin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr XV/135/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 24 września 2019 r.

Jednostki Organizacyjne Gminy Gogolin:

I. Jednostki budżetowe:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie;

2) Straż Miejska w Gogolinie;

3) Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie;

4) Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku;

5) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie;

6) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie;

7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie;

8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni;

9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim;

10) Przedszkole Nr 1 w Gogolinie;

11) Przedszkole Nr 3 w Gogolinie im. Karlika i Karolinki.

II. Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin: 

1) Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

III. Instytucje kultury: 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie;

2) Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.

IV. Podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcą:

1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie.
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