UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, w związku z art.3 ust.1, art.11 b, art. 18a ust.5, art.22 ust 1 i 2 i art.40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z poź. zm.) Rada
Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Wilczyce stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 10 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. „w §53 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
a) rozpoznawania, opiniowania skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
b) rozpoznawania, opiniowania wniosków oraz petycji składanych przez obywateli”
2. w § 76 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:.
1)
„2) podjęcia uchwały zawierającej stanowisko komisji co do podnoszonej sprawy wraz uzasadnieniem;”;
2) skreśla się pkt 3 ust 2 w § 76
3) w § 76 ust 6 i ust 7 otrzymują brzmienie :.
„6. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół.
7. Uchwała komisji zawiera jej stanowisko co do przedmiotu sprawy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.”;
4) w § 76 skreśla się ust 12
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Gminy Wilczyce pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, w związku z art.3 ust.1, art.11 b, art. 18a ust.5, art. 22 ust 1 i 2 i art.40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z poź. zm.)
W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie 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. poz. 130). Art. 15 tej ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono
ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie
której niniejsza ustawa weszła w życie. Wobec powyższego ustawodawca umożliwił organom jednostek
samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego,
niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zatem zostać przygotowane,
podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji.
Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej statut.
Przedłożony projekt uchwały zawiera minimalny zakres zmian w Statucie Gminy Wilczyce niezbędnych do
wprowadzenia w bieżącej kadencji w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.
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