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UCHWAŁA NR II/4/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wiślica
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W Statucie Miasta i Gminy Wiślica uchwalonym uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 25 września 2018 r. dokonuje się następujących zmian:
1) paragraf 17 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
"Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w trybie
przewidzianym w ustawie";
2) paragraf 18 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania
Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.";
3) dodaje się paragraf 18 ustęp 4 w brzmieniu:
"W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących zadania Przewodniczącego
wykonuje radny najstarszy wiekiem, który wyraził na to zgodę.";
4) paragraf 62 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja ds. Finansowo-Budżetowych, Gospodarki Rolnej, Handlu, Budownictwa i Ochrony Środowiska
3. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Działalności Samorządowej i Promocji
Gminy.
4. Komisję skarg, wniosków i petycji - działająca w zakresie rozpatrywania skarg na działania Burmistrza
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady.
2. Liczbowy skład komisji oraz przedmiot działania ustala Rada przed rozpoczęciem wyboru jej członków.
3. Członków komisji Rada wybiera spośród radnych na okres kadencji rady, z zastrzeżeniem, iż liczba
członków komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji nie może być mniejsza niż liczba
działających klubów radnych.
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4. Przewodniczących komisji powołuje Rada spośród członków komisji.
5. Składy osobowe komisji wybiera Rada na wniosek poszczególnych radnych zainteresowanych pracą
w danej komisji.
6. Radny nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych.";
5) paragraf 64 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„Komisja pracuje na swych posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego
komisji.”;
6) paragraf 64 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności
członek komisji najstarszy wiekiem. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni
niebędący członkami komisji bez prawa głosowania.”;
7) paragraf 65 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„Stanowisko komisji przedstawia na sesji przewodniczący komisji, a w przypadku jego
nieobecności członek komisji najstarszy wiekiem.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jacek Gocyk

