
Uchwała Nr XXXIV/166/2018
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 7 listopada 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/40/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2004 r. Nr 24, poz. 288, z 2011 r. Nr 7, 
poz. 68 oraz z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zasady działania klubów radnych;”;

2) w § 16 w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;”;

3) w § 23 uchyla się ust. 2 i 3;

4) w § 30 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) interpelacje i zapytania radnych.”;

5) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Głosowanie jawne imienne odbywa się  przy użyciu urządzeń utrwalających imienny wykaz 
głosowania.

2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń utrwalających imienny wykaz 
głosowania nie jest możliwe głosowanie odbywa się w następujący sposób: Przewodniczący Rady wyczytuje 
kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują: "za", "przeciw", "wstrzymuję się".

3. Na oddzielnej liście, przy nazwisku radnego, zaznacza się oddany przez niego głos "za", "przeciw" 
bądź "wstrzymał się".

4. Przewodniczący Rady niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik 
głosowania.

5. Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami 
głosowania jawnego imiennego.”;

6) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radnym, Wójtowi i klubom radnych.

2. Mieszkańcom Gminy przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, której zasady reguluje 
odrębna uchwała Rady.

3. Przez inicjatywę uchwałodawczą należy rozumieć złożenie do Przewodniczącego Rady projektu 
uchwały.

4. Projekt uchwały zawiera wszystkie elementy, o których mowa w § 40 oraz uzasadnienie i inne 
materiały pomocne przy opiniowaniu projektu uchwały.

5. W sytuacji określonej w ust. 1 i 2 projekt uchwały podpisuje odpowiednio radny, Wójt, 
przewodniczący klubu lub przedstawiciel komitetu inicjatywy uchwałodawczej.”;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
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7) w § 40 uchyla się ust. 2;

8) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. Z każdej sesji sporządza się protokół.”;

9) w § 45 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przebieg imiennego głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję 
się”;”;

10) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 7 w brzmieniu:

„Rozdział 7.

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 77a. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada.

§ 77b. 1. Przewodniczący Rady dokonuje wstępnej kwalifikacji skargi w zakresie ustalenia właściwości 
Rady w sprawie i przekazuje ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w celu zbadania podniesionych 
w niej zarzutów.

2. Jeżeli zachodzą przesłanki z art. 231, art. 234 lub art. 235 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego Przewodniczący Rady przekazuje skargę właściwemu organowi.

3. O podjętych czynnościach wymienionych w ust. 1 i 2 Przewodniczący informuje Radę na najbliższej 
sesji oraz zawiadamia o tym skarżącego.

§ 77c. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, 
występuje do Wójta z wnioskiem o zajęcie stanowiska oraz przedłożenie stosownych materiałów w terminie 
7 dni.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając skargę może:

1) wezwać wnoszącego skargę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia przedmiotu skargi;

2) zaprosić osobę, której dotyczy skarga, do uczestnictwa w posiedzeniu;

3) zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 1 oraz po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przedkłada Przewodniczącemu Rady propozycję sposobu 
załatwienia skargi w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 77d. W przypadku niemożności załatwienia skargi w terminie określonym w Kodeksie postępowania 
administracyjnego, Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego o przyczynach zwłoki oraz o terminie 
załatwienia skargi.

§ 77e. 1.  Wykonanie uchwały dotyczącej skargi powierza się Przewodniczącemu Rady.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

3. Do zawiadomienia dołącza się uchwałę Rady.

§ 77f.  Zasady określone w §77b -§77e stosuje się odpowiednio do załatwiania wniosków.

§ 77g. Przewodniczący Rady dokonuje wstępnej kwalifikacji petycji w zakresie ustalenia właściwości 
Rady w sprawie i przekazuje ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w celu zbadania przedmiotu petycji.

2. Jeżeli Przewodniczący stwierdzi brak właściwości Rady przekazuje petycję właściwemu organowi.

3. O podjętych czynnościach wymienionych w ust. 1 i 2 Przewodniczący informuje Radę na najbliższej 
sesji oraz zawiadamia o tym podmiot wnoszący petycję.

§ 77h. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie petycji 
może:
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1) zaprosić osobę, której dotyczy petycja, do uczestnictwa w posiedzeniu;

2) zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

§ 77i. 1.  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie petycji Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji może:

1) złożyć Przewodniczącemu Rady wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;

2) wystąpić, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, do Wójta z wnioskiem zawierającym uzasadnienie 
celowości realizacji przedmiotu petycji wraz z ewentualnymi sugestiami dla organu wykonawczego, 
o przygotowanie i przedstawienie Radzie rozwiązania mającego na celu taką realizację;

3) przedstawić Radzie opinię w sprawie celowości skorzystania przez Radę z uprawnień określonych 
w ustawach w celu zrealizowania przedmiotu petycji.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przedkłada 
Przewodniczącemu Rady propozycję sposobu załatwienia petycji w formie projektu uchwały wraz 
z uzasadnieniem.

§ 77j. W przypadku niemożności załatwienia petycji w ustawowym terminie, Przewodniczący Rady 
zawiadamia podmiot wnoszący petycję o przyczynach zwłoki oraz o terminie załatwienia petycji.

§ 77k. 1.  Wykonanie uchwały dotyczącej petycji powierza się Przewodniczącemu Rady.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie załatwienia petycji.

3. Do zawiadomienia dołącza się uchwałę Rady.”;

11) uchyla się § 78;

12) w § 79 uchyla się ust. 1;

13) uchyla się § 80 i 81;

14) uchyla się § 83;

15) uchyla się § 85.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  
Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego i ma zastosowanie do kadencji organów Gminy Świedziebnia 
następujących po kadencji organów wybranych w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 130) znowelizowała przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Postanowienia w tym zakresie stosuje

się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której

niniejsza ustawa weszła w życie.

W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono obligatoryjną komisję skarg,

wniosków i petycji. Do jej obowiązków będzie należało rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych

jednostek organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli, a zasady i tryb jej działania

należy określić w statucie gminy.

W art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym został wprowadzony obowiązek transmitowana

i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy. Ustawodawca wprowadził

także obligatoryjny wymóg głosowania imiennego.

W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzono inicjatywę uchwałodawczą dla obywateli, a także

znowelizowano przepisy dotyczące klubów radnych.

Proponowane zmiany Statutu Gminy Świedziebnia mają na celu dostosowanie zapisów do

znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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