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UCHWAŁA NR X/109/2012
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Koszyce stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/33/2003 Rady Gminy
w Koszycach z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koszyce (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z 2003r. Nr 71, poz. 997, Nr 164, poz. 2111, z 2004r. Nr 101, poz. 1391, Nr 316,
poz. 3368, z 2007r. Nr. 584, poz. 3896) dokonuje się następujących zmian:
1. W § 3 – po ustępie 1 - dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:
„1a. Celem Gminy jest w szczególności:
a) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej,
b) organizowanie życia publicznego Gminy
c) tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy,
d) tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu Gminy i rozwijanie
społeczeństwa obywatelskiego.”.
2. W § 3 wykreśla się ustęp 10.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. 1 Gmina posiada herb, flagę i pieczęć:
1) Herb Gminy przedstawia: w polu błękitnym między kłosem złotym u podstawy (z prawej) a takąż
wagą szalkową u głowicy (z lewej) krzywaśń srebrną z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim złotym
. Herb nawiązuje do najstarszych tradycji Gminy; krzywaśń z krzyżem uosabiająca rzekę Szreniawę
symbolizuje, że znajdowało się tu ongiś gniazdo rodowe Szreniawitów. Ród Szreniawitów wystawił
pod Grunwaldem dwie chorągwie walczące pod godłem, które znajduje się w herbie gminy Koszyce.
Zboże – kłos w heraldyce symbolizuje hojność ziemi, a także rolnictwo, dobrobyt, bogactwo. Waga
odnosi się do tutejszych tradycji handlowych i rzemiosła. Symbolizuje także uczciwość,
sprawiedliwość, umiarkowanie. Waga przypomina również „miarę koszycką” świadczącą, że był tu
ongiś słynny w całej Małopolsce ośrodek handlowy. Wzór herbu określa załącznik nr 2do Statutu.
2) Flaga Gminy ma postać płata dwustrefowego, żółto-błękitnego, składającego się z dwóch
równoległych pasów poziomych jednakowej szerokości: górny – żółty, dolny – błękitny. Kolor żółty
– złoty symbolizuje słońce oraz zboża, które dominują w tutejszych uprawach. Kolor błękitny –
niebieski symbolizuje rzekę Wisłę opasującą Gminę od strony południowowschodniej. Wzór flagi
określa załącznik nr 3do Statutu.
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3) Pieczęcią Gminy jest metalowa pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku pola godło państwowe,
z napisem w otoku Gmina Koszyce.
2. Herb, flaga i pieczęć Gminy podlegają ochronie prawnej.
3. Herb Gminy używany jest w szczególności dla oznaczenia siedzib organów oraz jednostek
organizacyjnych Gminy, jej dokumentów, wydawnictw, a także w celach promocyjnych.
4. Flaga Gminy jest używana w czasie świąt oraz uroczystości państwowych i gminnych, a także
w celach promocyjnych.
5. Zasady używania herbu i flagi ustala uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy Koszyce z dnia
27 listopada 2007 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Koszyce ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa małopolskiego z 2007r. Nr 979, poz. 6891.”.
4. Rozdział III otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 3.
Jawność działania
§ 7. 1. Działalność organów Gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawności działalności organów Gminy mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
§ 8. 1. Każdy obywatel ma prawo wstępu na sesje Rady Gminy Koszyce, oraz na posiedzenia komisji
Rady.
2. Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych, a w szczególności ma prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Rady Gminy oraz
z posiedzeń komisji Rady Gminy.
3. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do uzyskiwania informacji publicznej określone
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 9. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie
umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Oryginałów udostępnionych dokumentów nie można wynosić poza siedzibę Urzędu.
3. Każdy zainteresowany może z udostępnionych mu dokumentów sporządzać notatki i odpisy.
4. Na wniosek zainteresowanego Urząd Gminy może sporządzić kserokopie dokumentów
za odpłatnością nie przekraczającą poniesionych kosztów.
§ 10. 1. Dokumenty lub ich części objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa nie podlegają
udostępnieniu.
2. Odmowa udostępnienia dokumentów stanowiących informację publiczną następuje w drodze
decyzji administracyjnej.”.
5. W § 30 ust. 2 wykreśla się punkt 3).
6. § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. 1. 1 Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, prowadzi jej obrady, a podczas pełnionych
dyżurów w biurze Rady przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków.
2. Pierwsze posiedzenie nowej Kadencji Rady zwołuje Komisarz wyborczy.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji Rady nowej kadencji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad, który w szczególności powinien zawierać:
a) otwarcie obrad pierwszej sesji Rady przez najstarszego radnego obecnego na Sali obrad,
b) złożenie ślubowania przez obecnych na Sali radnych,
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c) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
d) wybór przewodniczących stałych komisji Rady
e) sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.”.
7. W § 57 dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu:
„3. Sesję Rady w sprawie podjęcia uchwały odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy – po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni i sprawozdań finansowych wraz
z zapoznaniem się z opinią z badania sprawozdania finansowego, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej - odbywa się w terminie określonym
w ustawie o finansach publicznych.”.
8. § 81 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 81. 1. 1 Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
1) Wójt,
2) stałe komisje Rady,
3) kluby radnych,
4) grupy radnych w ilości co najmniej 3, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej,
5) grupy obywateli w ilości co najmniej 40 osób posiadających czynne prawo wyborcze."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.”,
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot

