
UCHWAŁA Nr VIII/41/2007 
 

RADY GMINY SZYDŁÓW 
 

z dnia 30 marca 2007 roku 
 

w sprawie zmian Statutu Gminy Szydłów  
 

 Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy 
Szydłów uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W Statucie Gminy Szydłów stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/ 37/ 2003 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2003 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) Paragraf 30 otrzymuje brzmienie: 
       „W porządku obrad sesji, winny znajdować się punkty: 
        a) stwierdzenie quorum, 
        b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji , 
        c) przyjęcie porządku obrad, 
        d) zapytania i interpelacje radnych, 
        e) sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami, 
         f) rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał, 
       g) odpowiedzi na zapytania i interpelacje, 
            h)  wolne wnioski i informacje.” 
2) W  § 31 pkt.3 ppkt. d wyraz „kworum” zastępuje się wyrazem „quorum”, 
3) W § 31 ostatni punkt otrzymuje nr 4, 
4) Paragraf 48 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie     
                jej przebiegu.      
  2. Protokół  z sesji powinien w szczególności zawierać: 
               a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia 
                   oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i   
                   protokolanta, 
              b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
              c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem 
                  przyczyn nieobecności,   
               d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 
               e) ustalony porządek obrad, 
               f) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, 
                   jak również uchwalonych wniosków, a nadto  odnotowanie  faktów zgłoszenia  
                   pisemnych wystąpień, 
               g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”  
                  i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych.     
 3. Do protokołu załącza się pełne teksty podjętych uchwał. 

4. Protokół podpisują: przewodniczący i osoba sporządzająca.” 
 
 



5) Paragraf 51 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Ustanawia się następujące komisje stałe: 

a) Komisję rewizyjną,  
b) Komisję budżetu, 

     c) Komisję oświaty, kultury, sportu i promocji gminy, 
     d) Komisję bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 2. Zakres działań powyższych komisji, z wyłączeniem komisji rewizyjnej, określa 

           załącznik nr 6 do niniejszego statutu.” 
6) Paragraf 61 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród radnych.” 
7) Paragraf 62 otrzymuje brzmienie: 
    „Komisja Rewizyjna działa w zakresie spraw kontroli działalności Wójta, samorządo- 
    wych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.” 
8) W paragrafie 74 wyraz „radych” zastępuje się wyrazem „radnych”, 
9)   Skreśla się treść paragrafu 77, 

10)  Skreśla się treść paragrafu 89, 
11)   W paragrafie 90, w pkt. 5 wyraz „niej” zastępuje się wyrazem „mniej”, 
12)   Dotychczasowa treść załącznika  Nr 3 do Statutu Gminy Szydłów „Wykaz jednostek    

  organizacyjnych Gminy Szydłów”  otrzymuje brzmienie podane w załączniku Nr 1 do    
  niniejszej Uchwały, 

13)   Dodaje się do Statutu Gminy załącznik nr 6 w brzmieniu podanym w załączniku Nr 2 do    
  niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                      Załącznik Nr 1  
                                                                                                                      do Uchwały Nr VIII/ 41/ 2007  
                                                                                                                       Rady Gminy Szydłów  
                                                                                                                       z dnia 30 marca 2007 roku 
 
 
                                                                                                                      „ Załącznik Nr 3 

                do Statutu Gminy Szydłów 
 

 
WYKAZ 

jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów 
 
I. Jednostki budżetowe 
 
1. Urzędy 
 
a) Urząd Gminy w Szydłowie 
 
2. Przedszkola 
 
a) Publiczne Przedszkole w Szydłowie. 
 
3. Szkoły Podstawowe: 
 
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 
b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Potoku, 
c) Szkoła Podstawowa w Solcu. 
 
4. Gimnazja 
 
a) Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Szydłowie. 
 
5. Inne 
 
a) Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie, 
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie. 
 
II. Zakłady budżetowe 
 
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie, 
 
III. Samorządowe Instytucje Kultury 
a) Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, 
b) Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. 
 
IV. Inne jednostki 
 
a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.” 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr VIII/ 41/ 2007  
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 30 marca 2007 roku 

 
                                                                                                                    „Załącznik nr 6 
                                                                                                                    do Statutu Gminy Szydłów 
 

Zakres działań Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Budżetu 

 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Zadania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotyczą spraw związanych z oświatą i 
wychowaniem, kulturą, kulturą fizyczną i w szczególności obejmują sprawy związane 
z: 
1. utrzymaniem i rozwojem placówek oświaty i wychowania, opiniowaniem potrzeb 

inwestycyjnych i remontowych tych placówek; 
2. rozwojem sportu, turystyki i rekreacji; 
3. działaniami zmierzającymi do aktywnego promowania gminy; 
4. organizacją imprez kulturalnych i sportowych gminy; 
5. innymi zadaniami związanymi z przedmiotem działania komisji inicjowane przez 

radnych; 
6. opiniowaniem budżetu gminy, w szczególności w dziale oświata i wychowanie; 
7. przygotowaniem i opiniowaniem wniosków dotyczących zadań priorytetowych  

i powierzonych z zakresu remontów placówek oświatowych, kultury i sportu; 
8. przygotowywaniem projektów i opinii dotyczących tworzenia lub likwidacji placówek 

oświaty i upowszechniania kultury; 
9. innymi działaniami zleconymi przez wójta gminy bądź przewodniczącego rady gminy 
10. wspieraniem inicjatyw o charakterze kulturalnym 
11. dbaniem o lokalne dziedzictwo kulturowe; 
12. opiniowaniem projektów uchwał rady gminy; 
13. występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą. 
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
 
Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dotyczą spraw związanych 
z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem publicznym i w szczególności obejmują 
sprawy związane z: 
1. ochroną środowiska; 
2. przestrzeganiem prawa przez obywateli i instytucje; 
3. ochroną mienia; 
4. zabezpieczeniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
5. ochrona przeciwpożarową i przeciwpowodziową; 
6. współpracą z policją; 
7. opiniowaniem spraw związanych z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych; 
8. kontrolą miejsc szczególnie zagrożonych, przepustów przy drogach dojazdowych i 

zalecania ich oczyszczania; 
9. opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
10. innymi działaniami wnioskowanymi przez wójta gminy bądź przewodniczącego rady 

gminy; 
11. utrzymaniem i eksploatacją gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 
12. opiniowaniem projektów uchwał rady gminy; 
13. występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą. 
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Komisja Budżetu 
 
Zadania Komisji Budżetu dotyczą spraw związanych z finansami gminy  
i w szczególności obejmują sprawy związane z: 
 
1. czuwaniem nad prawidłową realizacją budżetu gminy; 
2. wyrażaniem opinii i zajmowaniem stanowiska w sprawach zaciągania zobowiązań na 

następny rok budżetowy oraz kredytów bankowych;  
3. promowaniem i stwarzaniem sprzyjających warunków do rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw działających na terenie gminy;  
4. opiniowaniem projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy; 
5. opiniowaniem projektów uchwał w sprawie podatków i opłat; 
6. opiniowaniem procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi; 
7. opiniowaniem projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o 

procedurze uchwalania budżetu; 
8. innymi działaniami wnioskowanymi przez wójta gminy bądź przewodniczącego rady 

gminy; 
9. opiniowaniem projektów finansowania inwestycji własnych gminy; 
10. opiniowaniem projektów uchwał rady gminy; 
11. występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą. 
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