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UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż
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 ze zmianami),
Rada Miejska w Libiążu uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Libiaż, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/134/2004 Rady Miejskiej
w Libiążu z dnia 24 września 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Libiąż (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego
z 2004 r. Nr 351, poz. 3800 z póź. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 10 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: 3.„Obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dzwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Gminy.”
2. w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. „Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym oraz
osobom spośród publiczności.W tym przypadku Przewodniczący informuje, że sesja Rady Miejskiej w Libiążu
jest nagrywana i wizerunek referujących będzie transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.”
3. w § 24 w ust. 2 dodaje sie punkt 5) o brzmieniu:
5) „Grupie 300 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze.”
4. w § 24 skreśla się punkt 7.
5. skreśla się § 25.
6. w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Liczba członków klubu
nie może być mniejsza niż trzech radnych.”
7. po § 35 dodaje się § 35ʹ o brzmieniu:
„§ 35'.”
1) Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków.
2) Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
3) Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
4) Komisja skarg, wniosków i petycji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.
5) Decyzje komisji podejmowane są na posiedzeniu w formie uchwał zwykłą większością głosów.
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6) Komisja rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem, który przekazuje Przewodniczącemu Rady.
7) Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały sporządzony przez
Komisję skarg, wniosków i petycji.
8) Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu,
rzetelności oraz wnikliwości.
8. w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego
Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona udziela
pisemnej odpowiedzi na interpelację i zapytania nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji
lub zapytania.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu
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