UCHWAŁA NR XXXVI/2292018
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 23 października 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 §2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)”;
2) w § 21 ust. 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„6) przewodniczący w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe
pracownikowi urzędu gminy zatrudnionemu na stanowisku ds. obsługi rady gminy wykonującemu
zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady, komisji
i radnych.”;
3) w § 31 dodaje się ust.6 w brzmieniu:
„6. Na wniosek klubu radnych przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad
najbliższej sesji rady projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłyną on do rady gminy co
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy
klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady.”;
1) w §32 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie”
4) wolne wnioski i informacje
6) w § 40 ust. 1 pkt 4) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt. 5) w brzmieniu:
„5) grupie mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 100 osób posiadających
organu stanowiącego.”;

czynne

prawo

do

2) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. 1. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
3. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie stronie internetowe gminy oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Wilczycach.
4. Głosowanie jawne imienne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady – karty do
głosowania, podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego.
5. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady – karty do głosowania.”;
1) § 50 otrzymuje brzmienie:
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„§ 50. 1. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
gminy oraz w Urzędzie Gminy.
2. Z przebiegu sesji sporządza się zwięzły protokół, który stanowi urzędowe
przebiegu.”;

stwierdzenie jej

7) w § 51 skreśla się pkt 8)
8) w § 53 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) Komisję skarg, wniosków i petycji działającą w zakresie:
a) rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
b) rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.”;
9) rozdział 7 otrzymuje brzmienie: "Rozdział 7.Skargi, wnioski oraz petycje
§ 75. Skargi, wnioski oraz petycje, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest
Rada Gminy,
rejestruje się w rejestrze skarg i wniosków. Skargi i wnioski wraz z dokumentacją związaną z ich
rozpatrzeniem i załatwieniem przechowuje się w przedmiotowych teczkach aktowych, określonych
w jednolitym rzeczowym
wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki.
§ 76. 1. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek bądź petycję Komisji skarg,
i petycji.

wniosków

2. Komisja rozpoznając skargę, wniosek bądź petycję zobowiązana jest do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia i rozpoznania podnoszonej w piśmie sprawy;
2) przygotowania projektu uchwały z uzasadnieniem;
3) przedłożenia propozycji co do podjęcia działań naprawczych.
3. Na wniosek komisji Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jest
zobowiązany
do
złożenia dokumentów, innych materiałów bądź wyjaśnień, co do stanu faktycznego i prawnego spraw
podnoszonych w skardze, wniosku,
petycji w terminie 14 dni.
4. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie
podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
5. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, a okoliczności w nim wskazane stanowią
podstawę sformułowania projektu uchwały
w sprawie skargi, wniosku lub petycji.
6. Projekt uchwały zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności
skargi i wniosku lub propozycję stanowiska rady w zakresie dalszego procedowania w sprawie petycji, wraz
z uzasadnieniem.
7. Komisja proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

terminów

8. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością
co najmniej połowy składu komisji.

głosów w obecności

9. Posiedzenia komisji są protokołowane.
10. Przewodniczący komisji odpowiada za prowadzenie i ochronę dokumentacji
komisji.
Przy
załatwianiu skargi, wniosku, petycji należy kierować się ograniczeniami jawności określonymi w odrębnych
przepisach.
11. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały sporządzony
przez Komisję w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.
§ 77. 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez właściwą komisję rady, Rada Gminy
podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.
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2. Zawiadomienie o sposobie
Przewodniczący Rady."

załatwienia

skargi,

wniosku,

petycji

przygotowuje

i podpisuje

10) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014 r.
otrzymuje następujące brzmienie: WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
2. Szkoła Podstawowa w Wilczycach
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach
§ 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 XXXVI/229/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 roku zmieniającej
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.
W Statucie należy wprowadzić także zmiany aktualizujące wykaz jednostek organizacyjnych:
Przekształcenie Zespołu Szkół w Wilczycach w Szkołę Podstawową w Wilczycach w związku z reformą
oświaty.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

Id: C19D060D-12C9-4F0A-887B-1F26081F001F. Podpisany

Strona 1

