Projekt
z dnia 19 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Poczesna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018
poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432)
Rada Gminy w Poczesnej uchwala:
§ 1. W Statucie Gminy Poczesna przyjętym uchwałą Nr 219/XLII/2002 Rady Gminy Poczesna z dnia
19 września 2002r. (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 80 poz.2874, zm.z 2004r. Nr 51, poz.1616 i z 2009r.
Nr 4, poz.140) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §16 ust. 1 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
„5) Skarg, Wniosków i Petycji.”,
2) w § 37 pkt.5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) wnioski radnych,
6) odpowiedzi na wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach,”,
3) §39 otrzymuje brzmienie:
„1.Radni moga kierować do Wójta interpelacje i zapytania na zasadach określonych w ustawie.
2. Przewodniczący niezwłocznie nadaje bieg urzędowy złożonej interpelacji i zapytaniu.
3. Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań.”,
4) §40 otrzymuje brzmienie:
„ Niezależnie od interpelacji i zapytań radni moga składać także wnioski o podjęcie określonych działań lub
wykonanie określonych czynności w bieżących sprawach wspólnoty gminnej . Wnioski składane są ustnie
na sesji Rady i kierowane do Wójta.”,
5) w §50 ust.2 otrzymuje brzmienie:
”2.Obrady sesji Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna, na stronie
internetowej gminy Poczesna oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na wyznaczonym stanowisku w siedzibie
Urzędu Gminy Poczesna.”,
6) § 53 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, tekst przyjętych przez Radę uchwał, imienne wykazy
głosowań radnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącgo Rady.”,
7) w §56 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, wójt, klub radnych, a także grupa mieszkańców
w liczbie co najmniej 200 osób na zasadach określonych w odrębnej uchwale.”,
8) §62 otrzymuje brzmienie:
„1.Głosowanie jawne na sesjach odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
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2.Przewodniczący obrad w oparciu o wskazania elektronicznego systemu do głosowania ogłasza wyniki
głosowania i nakazuje ich odnotowanie w protokole sesji.
3.W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania przy użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza
się głosowanie imienne.
4.W głosowaniu imiennym radni wyczytywani kolejno z listy obecności przez przewodniczącego obrad
wypowiadają formułę: „jestem za”, „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”.
5.W przypadku określonym w ust. 3 do przeliczania głosów i sporządzenie imiennych wykazów głosowań
radnych Rada Gminy może wyznaczyć radnych lub może powołać Komisję Skrutacyjną, która spośród
swoich członków wyłoni przewodniczącego.
6.Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna, na stronie internetowej gminy Poczesna oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Gminy Poczesna.”,
9) w §63
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1 .Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach przewidzianych w przepisach
prawa.”,
b)skreśla się ust.7,
10) w rozdziale V po dziale 5 dodaje się dział: „51 Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji”
w następującym brzmieniu:
„§74a
1.W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi pięciu radnych, w tym przedstawiciele wszystkich
działających w Radzie klubów.
2.Jeżeli klubów radnych jest tyle samo co miejsc w Komisji , wówczas zgłoszeni przez kluby radnych
kandydaci do tej Komisji stają się jej członkami.
3.Jeżeli liczba klubów radnych jest mniejsza niż liczba miejsc w Komisji , wówczas pozostałych
członków Komisji wybiera Rada. Kandydatów na nieobsadzone miejsca w Komisji wskazuje
Przewodniczący Rady spośród: radnych niezrzeszonych w żadnym klubie , radnych należących do klubów
radnych w kolejności od największego.
4.Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej przewodniczący.
5.Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę wybierają z pośród siebie członkowie Komisji.
6.Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji,
czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
7.Do zadań Komisji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady:
1) skarg na działalność Wójta gminy Poczesna i gminnych jednostek organizacyjnych,
2)wniosków i petycji składanych przez obywateli.
8. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół .
9. Komisja, badając sprawę i prowadząc postepowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą ,
wnioskiem lub petycją, może:
1) wystąpić do Wójta albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o zajęcie stanowiska,
2)zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,
3)przeprowadzić oględziny.
10.Komisja, po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Gminy
Poczesna.
11.Komisja obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
12.Posiedzenie Komisji zwołuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi,
wniosku lub petycji.
13.Rezygnacja, odwołanie członka Komisji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa
prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.
14.W przypadku , gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji złoży wniosek
o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu,
czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu Komisji.”,
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11) w§109 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Warunkiem uworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału,
przez co najmniej 3 radnych.”,
12) w §122 w ust.1 wykreśla się pkt.b),
13) skreśla się § 123.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 października 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
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UZASADNIENIE
W związku z wprowadzonymi zmianami w samorządowych ustawach ustrojowych wymagane jest
wprowadzenie stosownych zmian do Statutu Gmin, które powinny zostać uchwalone do końca bieżącej
kadencji.
Zmiany w Statucie Gminy Poczesna polegają na:
- w § 16 ust. 1 dodano pkt 5, który wprowadza komisję skarg, wniosków i petycji,
- w § 37 w pkt. 5 pozostają tylko wnnioski radnych, podobnie w pkt. 6 obowiązują tylko odpowiedzi na
wnioski .
- w § 39 zmiana polega na składaniu interpelacji i zapytań do Wójta w formie pisemnej za pośrednictwem
Przewodniczacego Rady Gminy Poczesna. Biuro Rady prowadzi rejest tych inetrpelacji i zapytań,
- w § 40 zmiana polega na tym, że radni moga składać wnioski ustnie na sesji Rady Gminy do Wójta,
- zmiana w § 50 ust. 2 polega na transmitowaniu i utrwalaniu za pomocą urządzeń rejtsrujących obraz i
dźwięk obrad sesji Rady,
- w § 53 ust. 1 zmiana polega na dołączeniu do protokołu imiennego wykazu głosowań radnych,
oświadczenia i innych dokumentów złożonych na ręce Przewodniczacego,
- w § 56 ust. 1 mowa jest o inicjatywie uchwałodawczej,
- w § 62 mowa jest o sposobie glosowania: jawne, immienne,
-w § 63 mowa jest o możliwości m.in. głosowania tajnego,
- w rozdziale 5 po dziale 5 dodaje sie dział 51, który mówi o komisji skarg, wniosków i petycji,
-w § 109 mowa jest o utworzeniu klubu radnych,
-w § 122 i 123 wprowadzono zmiany dotyczące zatrudniania pracowników Urzędu.
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