
RADA GMINY
RUDNIKI

( ' woj. opolskie UCHWAŁA NR XXXI 11/264/2021
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 26 października 202 l r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 202 .
póz. 1372) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1.
W Statucie Gminy Rudniki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Rudniki

z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudniki, zm. uchwała Nr XXXIV/243/201 8
Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r., zm. uchwała Nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia
6 listopada 2018 r., zm. uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. wprowadza
się następujące zmiany:

l) w § 21 dodaje się ust.7 w brzmieniu:

7. O sesji Rady zawiadamia się sołtysów drogą elektroniczną na określony adres e-mail, co najmniej na
5 dni przed jej terminem. Wówczas uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczane
z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej.

2) w § 30 ust. 3 pkt. h) otrzymuje brzmienie:
h) przestrzegania porządku obrad.

3) w § 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Protokół sporządza się ręcznie lub przy wykorzystaniu dokonanej na
nośnikach elektronicznych rejestracji przebiegu sesji. Zapis w protokole może być uzupetnioiiv
sprostowaniami zgłoszonymi przez radnych. W przypadku sporządzenia protokołu przy wykorzysta !^i;i
nośnika elektronicznego zapis jest przechowywany w Biurze Rady, a następnie archiwizowany zgod"'e
z obowiązującymi przepisami.

4) w § 35 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

3. Uchwały ewidencjonuje się w "Rejestrze uchwał Rady Gminy" prowadzonym na stanowisku pracy do
obsługi Rady w Urzędzie Gminy. W Rejestrze zamieszcza się w szczegółowości: numer uchwały, datę jej
podjęcia, tytuł uchwały, datę wejścia wżycie, miejsce publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędów} m
i ewentualną adnotację o utracie mocy obowiązującej.
5) § 36 ust. l otrzymuje brzmienie: Uchwały podaje się do publicznej wiadomości w Urzędzie popr/cz

umożliwienie wglądu do ich treści każdej zainteresowanej osobie, a nadto publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy oraz przekazuje się niezwłocznie do wykonania, a także przesyła się do
publikacji w dzienniku urzędowym, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

6) Rozdział 9 otrzymuje brzmienie: Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.
7) Załącznik nr 5 do Statutu „Jednostki Organizacyjne Gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
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§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

^c^^w-
Jarosław Marchewka

lu: DAB0829E-528F-4ABF-BA64-D4959BE96F39. Podpisany Strona 2



Załącznik do uchwały Nr XXX] 11/264/202 l
Rady Gminy Rudniki
z dnia 26 października 2021 r.

Jednostki organizacyjne Gminy

l. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach

2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie

5. Publiczna Szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudskiego w Żytniowie
8. Publiczne Przedszkole w Rudnikach

9. Gminny Żłobek „Skrzacik" w Rudnikach
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