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Pan Edward Paciorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Zdzieszowice.

Uzasadnienie:
Pismem Nr PN.III.4131.1.168.2018.AB z dnia 13 listopada 2018 r. Wojewoda Opolski wszczął 
postępowanie nadzorcze wobec uchwały Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 
dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice z powodu 
naruszenia przepisów art. 20 ustawy o samorządzie gminnym poprzez przyjęcie zapisów § 20 ust. 3 
uchwały w brzmieniu:
„ § 20 ust. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący 
Rady”.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy obraduje na sesjach 
zwoływanych przez przewodniczącego” i tylko w przypadku nieobecności „Przewodniczący może 
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego”. Z przyjętego zapisu w § 20 
ust. 3 wynika iż Przewodniczący może upoważnić do wykonywania swych czynności 
Wiceprzewodniczącego nawet w przypadku jego obecności.
W przedstawionym obecnie projekcie proponuje się więc zapis:
„§ 20 ust. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.
ust. 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w ust. 1 - 3  
wykonuje wskazany przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady.
Ponadto Wojewoda wskazał na nieprecyzyjne zapisy § 16 uchwały, które nie korespondują z 
zapisami § 101 uchwały.
Zapis § 16 uchwały „Wyboru Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady 
dokonuje Rada nowej kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych lub kluby 
radnych”.
Z zapisu art. 101 Statutu wynika iż powstanie klubu musi zostać zgłoszone Przewodniczącemu 
Rady, proponuje się więc następujący zapis § 16 Statutu:
„§ 16 ust. 1. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady dokonuje się w 
trybie określonym ustawą spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych”.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice następuje w ramach 
samokontroli.
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Projekt

z dnia 26 listopada 2018 r. 
Zatwierdzony przez...........

ftłibie i w-Pakura

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz. Woj. Opolskiego poz. 2884) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady dokonuje się w trybie określonym 
ustawą, spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych.”;

2) w § 20:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w ust. 1 - 3 wykonuje wskazany 
przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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