
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/412/17 

RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kościan. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Kościan, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/87/03 Rady Gminy Kościan 

z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kościan (Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego z 2004 r., Nr 7, poz. 199) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Gmina położona jest w Powiecie Kościańskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 

202 km 
2 
. 

”
; 

2)  po § 5 dodaje się § 5a oraz § 5b w brzmieniu: 

„§ 5a. 1. Herb Gminy Kościan przedstawiony jest na polu tarczy herbowej hiszpańskiej II. Na 

zielonym tle w części dolnej i żółtym w części górnej, rozdzielonym skośnym szarozielonym pasem 

umieszczono kłos pszenżyta połączony z półpodkową. Tarczę herbową przecina pionowo niebieski pas. 

2.  Flagą Gminy Kościan jest prostokątny płat tkaniny w kolorze zielonym w części dolnej i żółtym 

w części górnej, przedzielony skośnym szarozielonym pasem. W lewej górnej części umieszczono trzy 

kłosy pszenżyta. W prawej dolnej części znajduje się podkowa. Flagę przecina pionowo niebieski pas. 

Stosunek długości flagi do jej szerokości wynosi 2:3. 

3.  Szczegółowe regulacje związane z herbem oraz flagą Gminy Kościan oraz zasady ich używania 

określa Rada w odrębnej uchwale.”; 

„§ 5b. 1. Osobom zasłużonym dla Gminy Rada może nadać tytuł:  

1)  „Honorowy Obywatel Gminy Kościan," 

2)  „Zasłużony dla Gminy Kościan." 

2.  Szczegółowe regulacje związane z zasadami oraz trybem nadawania i pozbawiania tytułów 

określa Rada w odrębnej uchwale.”; 

3)  § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady organowi 

władzy wykonawczej jednostki pomocniczej. 
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2.  Organ władzy wykonawczej jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach.”; 

4)  § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10.  Rada  działa  na  sesjach,  poprzez  swoje  komisje  oraz  Wójta  Gminy.  Komisje oraz Wójt 

Gminy składają sprawozdania ze swojej działalności Radzie.”; 

5)  § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Rada powołuje:  

1)  Przewodniczącego, 

2)  Wiceprzewodniczącego w liczbie 1, 

3)  Komisję Rewizyjną, 

4)  Komisje:  

a)  Działalności Gospodarczej, Budżetu i Finansów, 

b)  Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego, 

c)  Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu. 

2.  W czasie trwania kadencji Rada może ponadto powołać doraźne komisje do wykonywania 

określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.”; 

6)  uchyla się § 18; 

7)  § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych 

najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów, poczty elektronicznej na wskazany przez 

radnego adres e-mail lub w inny skuteczny sposób.”; 

8)  § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. 

2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.”; 

9)  § 41 otrzymuje brzmienie: 

„§ 41. 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta Gminy w uzgodnieniu 

z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół. 

2.  Przebieg sesji utrwala się na urządzeniu rejestrującym dźwięk, na którym dane te przechowuje się 

do czasu zatwierdzenia protokołu na kolejnej sesji Rady.”; 

10)  § 56 ust 4. otrzymuje brzmienie: 

„4.  W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się 

zasadę określoną w ust. 2.”; 

11)  § 61 otrzymuje brzmienie: 

„§ 61. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 

2.  Wspólne posiedzenia Komisji Rady zwołują razem ich przewodniczący, wskazując na porządek 

obrad oraz wyznaczając spośród siebie przewodniczącego obrad. 
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3.  Komisje  Rady mogą  podejmować  współpracę  z  odpowiednimi  komisjami  innych  gmin,  

zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich 

działalności. 

4.  Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.”; 

12)  uchyla się § 66 ust. 2;  

13)  uchyla się oddział 8 rozdziału V; 

14)  § 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych 

członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”; 

15)  § 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą 

być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz 

pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.”; 

16)  § 95 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  Przewodniczącego Rady.”; 

17)  uchyla się § 95 ust. 5; 

18)  § 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Kluby  działają  w  okresie  kadencji  Rady.  Upływ  kadencji  Rady  jest  równoznaczny  

z rozwiązaniem klubów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan. 

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

Wielkopolskiego. 

  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kościan 

(-) Jan Szczepaniak 
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