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UCHWAŁA NR XLVIII/253/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 9 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Baćkowice stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/36/03 Rady 
Gminy w Baćkowicach z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 197, poz. 1774) wprowadza się następujące zmiany: 
1)w § 9 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. Odmowa udostępnienia dokumentu publicznego następuje w drodze decyzji 

administracyjnej w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).” 

2)w § 35: 
a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „O terminie i miejscu obrad Rady radni 

powinni być powiadomieni najpóźniej na trzy dni przed terminem obrad.” 
b) w ust. 3 wyrazy „najpóźniej na czternaście dni przed sesją” zastępuje się wyrazami: 

„najpóźniej na siedem dni przed sesją”. 
3)w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji 

w danej kadencji łamane przez rok kalendarzowy.” 
4)w § 60 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie. 
5)w § 71 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „realizujący zadania Gminy”. 
6)w § 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W celu realizacji zadań Gminy tworzone są jednostki pozostające w strukturze 

organizacyjnej Gminy, których wykaz prowadzi Wójt Gminy.” 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

i zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
Zmiana Statutu Gminy Baćkowice podyktowana jest między innymi przepisami prawa, a w 

przypadku skrócenia terminów również względami praktycznymi. 
Upoważnienie Wójta Gminy do prowadzenia wykazu jednostek organizacyjnych Gminy 

powoduje, że będzie łatwiej aktualizować wykaz jednostek bez konieczności podejmowania 
uchwały. 


