
Uchwała  Nr I/4/2010 
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem 

z dnia 1 grudnia 2010 roku 
 
w sprawie  zmian w Statucie Gminy Radomyśl n. Sanem. 
 
 Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                   
(Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) 

 
Rada Gminy Radomyśl nad Sanem  

uchwala, co następuje: 
§ 1. 

W statucie Gminy Radomyśl n. Sanem, stanowiącym załącznik do uchwały              

Nr V/38/03 Rady Gminy Radomyśl n. Sanem z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Radomyśl n. Sanem (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego      

Nr 44, poz. 906), zmienionym uchwałą Nr VII/73/03 Rady Gminy Radomyśl               

n. Sanem  z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Radomyśl 

n. Sanem (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 54, poz. 1117) oraz uchwałą                

Nr XXVII/251/05 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem  z dnia 25 października 2005  

roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Radomyśl n. Sanem (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 141, poz. 2151), a także uchwałą Nr XXX/274/06 Rady Gminy 

Radomyśl nad Sanem z dnia 8 marca 2006  roku w sprawie zmian                           

w Statucie Gminy Radomyśl n. Sanem (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 24, poz. 

370), wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 

      1) Rewizyjną, 

      2) Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 

      3) Oświaty i Spraw Społecznych.", 



2)  § 10 otrzymuje brzmienie: 
„§10.Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej 

kadencji na pierwszej sesji.", 

3) w § 11: 
a) w ust.1 skreśla się wyrazy: 
„wskazany przez Przewodniczącego Rady", 

b) skreśla się ust.2. 
4) w § 13 skreśla się wyrazy: 
„wskazany przez Przewodniczącego Rady", 

5) w § 26: 
a) w ust.2 skreśla się wyrazy: 
„wskazany przez Przewodniczącego Rady", 

b) skreśla się ust.3. 
6) w § 64 w ust.2 wyraz „Wiceprzewodniczących" zastępuje się wyrazem  

„Wiceprzewodniczącego", 

7) w § 66 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) opiniowanie projektu uchwały budżetowej.", 

8) w § 74: 
 a)  ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub 

Wiceprzewodniczący Rady. Na pierwszym posiedzeniu komisja spośród swojego 

grona wybiera przewodniczącego komisji i zastępcę przewodniczącego komisji. ", 

b)  ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„4.Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności  

zastępca przewodniczącego komisji", 

9)  w § 89 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach i w wysokości określonej odrębną 

uchwałą Rady Gminy.", 

10) w § 90 ust.4 otrzymuje brzmienie: 



„4. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu Gminy mogą być  

przyznawane tylko na cele sołectwa określone w rocznym planie finansowo-

rzeczowym sołectwa i w funduszu sołeckim. ", 

11)  w § 91 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa i funduszu 

sołeckiego należy do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego.", 

12) w załączniku nr 2 – wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Radomyśl 
nad Sanem: 
a) punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 
1. Zespół Szkół w Chwałowicach, w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach 

- Publiczne Gimnazjum w Chwałowicach 

Chwałowice 130 

37-455 Radomyśl nad Sanem 

„ 
b) punkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„ 
6. Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej, w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki              w 

Rzeczycy Długiej 

- Publiczne Gimnazjum w Rzeczycy Długiej 

Rzeczyca Długa 176 

37-455 Radomyśl nad Sanem 

„ 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Edward Wermiński 


