
UCHWAŁA     Nr 21/III/2006 
 Rady Miejskiej w Woźnikach 

z dnia28 grudnia 2006 r. 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Woźniki 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz.U. Z 2001 Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach 

uchwala 

§ 1 W statucie Gminy Woźniki wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr 44/IV/2003 z dnia 
26.02.2003 dokonać następujących zmian 

1.   W § 20 w pkt 7   otrzymuje brzmienie: 
„ Komisje podlegają Radzie, której przedkładają plan pracy. Przewodniczący komisji co 
najmniej raz w roku przedstawia radzie sprawozdanie z działalności komisji" 
 1.   W § 20 w pkt 8   otrzymuje brzmienie: 

„8. Tryb działania komisji Rady jest następujący: 
 a) w skład komisji wchodzi 5 członków w tym Przewodniczący Komisji. Posiedzenia komisji 

są prawomocne ,gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu jej członków. 
 b) Przewodniczący komisji kieruje jej pracą a w szczególności: ustala terminy i porządek 

obrad, zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji materiałów, zwołuje 
posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego jego 
obowiązki wykonuje jeden z członków wyznaczony przez przewodniczącego. 

c) W posiedzeniach mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać 
głos w dyskusji i składać wnioski lecz bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący 
moŜe zaprosić na posiedzenie inne osoby, gdy ich obecność jest uzasadniona 
d) Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów. 
e) Posiedzenia Komisji protokołuje wyznaczony pracownik Urzędu a protokół znajduje się 
w wyznaczonej komórce urzędu. 

1.   W § 21 w pkt 4   podpunkt „a, „c" i „d" otrzymuj ą brzmienie: 
„ a. na pierwszym posiedzeniu komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego,  
c. przewodniczący komisji kieruje jej pracą a w szczególności: ustala terminy i porządek 

obrad, zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji materiałów, zwołuje 
posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego jego 
obowiązki wykonuje jeden z członków. 
Przewodniczący co najmniej raz w roku przedstawia radzie sprawozdanie z działalności 
komisji,  

d. posiedzenia Komisji protokółuje wyznaczony pracownik Urzędu a protokół znajduje się 
w wyznaczonej komórce urzędu. „ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Stefan Długaj 


