
UCHWAŁA NR XVII/171/2020
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Wadowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Wadowice, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIX/284/2017 Rady 
Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Wadowice (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1990) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Komisję reprezentuje i jej pracami kieruje przewodniczący, a w razie 
jego nieobecności wiceprzewodniczący. Wyboru przewodniczącego komisji dokonuje Rada w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów. Wyboru wiceprzewodniczącego komisji, a w Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dodatkowo sekretarza komisji dokonują spośród siebie członkowie 
komisji.”

2. W § 10 dodaje się ust. 4a, który otrzymuje brzmienie: „Głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego 
komisji następuje na pisemny wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 4.”

3. W załączniku nr 2 do Statutu Gminy Wadowice „Regulamin Obrad Rady Miejskiej w Wadowicach” § 15 
ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wymóg uzyskania zwykłej większości głosów jest spełniony, jeżeli „za” opowie 
się większa liczba głosujących niż „przeciwko”.”

4. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Wadowice „Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Wadowicach” § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w 
razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Uprawnienia wiceprzewodniczącego dotyczą tylko 
wewnętrznego toku prac Komisji.”

5. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Wadowice „Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Wadowicach” § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie 
opinii lub wniosków, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków i przedkłada je 
Radzie.”

6. W załączniku nr 6 do Statutu Gminy Wadowice „Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Wadowicach” § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Uprawnienia 
wiceprzewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku prac Komisji.”

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach:
Piotr Hajnosz
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