
UCHWAŁA NR XVII/125/16
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 listopada 2012 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra - Sidzina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2016 r., poz. 446) – Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Bystra – Sidzina stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/157/12  
Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra-
Sidzina opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2012 roku pod poz. 6591 
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt. 4) i 5) otrzymują brzmienie:

„4) „ Radzie”, „Komisji”, „Urzędzie” – należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Gminy 
Bystra-Sidzina, Komisję Rady Gminy Bystra-Sidzina, Urząd Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej 
Podhalańskiej,

5) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446),”.

2. § 3  ust. 5 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) wieś Bystra Podhalańska”.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Siedzibą organów Gminy jest wieś Bystra Podhalańska”.

4. § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7, o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady Przewodniczący 
zawiadamia radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, lub niezwłocznie w przypadku sesji 
nadzwyczajnej. Zawiadomienia o zwołaniu sesji dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 
12 ust. 2 i 3, dołączając do niego porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zawiadomienie o 
terminie, miejscu i porządku sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w 
§ 12 ust. 4.”.

5. § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3, o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady radnych, sołtysów oraz 
Wójta zawiadamia się pisemnie.

3. Na pisemny wniosek radnego zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady 
wraz z projektami uchwał może być dostarczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu 
na wskazany przez radnego adres poczty elektronicznej. Uznaje się, że zawiadomienie przesłane 
drogą elektroniczną jest dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji 
elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady podaje się:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej z zachowaniem 
terminów określonych w § 11 ust. 6 i 7, lub niezwłocznie w przypadku zwołania sesji 
nadzwyczajnej;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w innych miejscach do tego przeznaczonych nie 
później niż na 5 dni przed sesją, lub niezwłocznie w przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej.”.
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6. § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Propozycje składu osobowego Komisji przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek 
zainteresowanych radnych, klubów lub komisji.”.

7. § 38 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub wiceprzewodniczący Komisji, a w 
przypadku ich nieobecności inny, wybrany na posiedzeniu członek Komisji.

2. Zmiany w składzie Komisji dokonuje Rada na wniosek złożony przez samych zainteresowanych 
radnych, Komisji, klubów.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącego Komisji 
lub członka Komisji, Rada podejmuje na najbliższej sesji uchwałę przyjmującą rezygnację z 
pełnionej funkcji.

4. Komisje działają na posiedzeniach.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności 
wiceprzewodniczący Komisji.

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednakże niż raz na kwartał”.

8. § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisje opiniujące zbieżne tematy mogą obradować na wspólnym posiedzeniu, które zwołuje 
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady lub przewodniczący zainteresowanych Komisji. 
Wspólnym posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady 
lub jeden z przewodniczących tych Komisji. Na wspólnym posiedzeniu Komisji odbywa się 
wspólne głosowanie wszystkich radnych wchodzących w skład obradujących Komisji.”.

§ 2. 1. Zmianie ulega mapa Gminy Bystra - Sidzina stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu Gminy 
Bystra – Sidzina przyjętego uchwałą Nr XXIV/157/12  Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 
2012 roku i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega wykaz jednostek pomocniczych stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Bystra 
– Sidzina przyjętego uchwałą Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012 
roku i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Bystra-Sidzina

Jan Motor
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/16
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Mapa gminy Bystra-Sidzina
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/16
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wykaz  jednostek pomocniczych gminy

1) Sołectwo Bystra Podhalańska

2) Sołectwo Sidzina
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