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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Gorzyce stanowiącym załącznik do uchwały nr XXII/196/20 Rady Gminy Gorzyce 
z dnia 28 września 2020 r. skreśla się dotychczasową treść § 8 i wprowadza się nową w brzmieniu: „§ 8. 1. 
Rada wybiera ze swego grona, oprócz Przewodniczącego, jednego Wiceprzewodniczącego. 2. Wyboru 
Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej statut, zaś 
do właściwości rady gminy należy jego uchwalenie. 

Statut Gminy określa m.in. liczbę wybieranych wiceprzewodniczących rady gminy. W Statucie Gminy 
Gorzyce przyjętym uchwałą nr XXII/196/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2020 r. określono, że 
Rada Gminy Gorzyce wybiera spośród siebie dwóch Wiceprzewodniczących Rady. 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego, który do 31 grudnia 2021 r. pełnił funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, radni przeanalizowali ponownie konieczność wybierania dwóch 
wiceprzewodniczących i podjęli decyzję, że Rada Gminy Gorzyce wybierać będzie tylko jednego 
wiceprzewodniczącego, co wiąże się z koniecznością zmiany obowiązującego Statutu Gminy Gorzyce 
w tym zakresie. 
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