Projekt
z dnia 1 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia .................... 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 15 ustawy 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 i 1349) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII.97.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Statutu
Gminy Chrząstowice, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;
2) w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:
„5) Skarg, Wniosków i Petycji.”;
3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radny powinien być członkiem 1 komisji stałej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4.”;
4) w § 9 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„3. W skład komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów
radnych Rady za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady”;
5) w § 13 uchyla się pkt 4;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy
należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw”;
7) po § 14 dodaje się § 14a o brzmieniu:
„§ 14a. Sesje nadzwyczajne zwoływane są w sprawach koniecznych i niecierpiących zwłoki.
Przy zwoływaniu sesji nadzwyczajnych nie stosuje się terminów, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4.”;
8) w § 27 uchyla się ust. 5;
9) po § 27 dodaje się w § 27a o brzmieniu:
„1. Interpelacje i zapytania radnych kierowane do Wójta i złożone w formie pisemnej do
Przewodniczącego są przekazane niezwłocznie Wójtowi, który obowiązany jest udzielić na
nie odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania.
2. Interpelacje i zapytania, o którym mowa w ust. 1 podlegają rejestracji.
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3. Treść interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi udostępniana jest niezwłocznie w BIP i na stronie
internetowej gminy.”;
10) § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji transmitowany jest na żywo w internecie i utrwalany za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są w BIP i na stronie internetowej gminy.”;
11) w § 38 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:
„6) grupa mieszkańców posiadająca czynne prawo wyborcze w liczbie co najmniej 200 osób.”;
12) § 42 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przy użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalanie
imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący przeliczając liczbę głosów oddanych
kolejno „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. W przypadku, gdy głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, Przewodniczący zarządza i przeprowadza głosowanie jawne imienne, odczytując
w kolejności alfabetycznej obecnych na sesji radnych, którzy informują, czy głosują „za”, „przeciw” czy
„wstrzymują się” od głosowania.
4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania i nakazuje ich odnotowanie
w protokole z sesji.
6. W przypadku niepodjęcia uchwały przez Radę (nie uzyskała wymaganej większości głosów
projekt uchwały może być ponownie poddany pod głosowanie pod warunkiem zgłoszenia i przyjęcia
wniosku formalnego w tym zakresie. Ponowne głosowanie nad projektem uchwały może nastąpić po
przerwie zarządzonej przez Przewodniczącego, bądź wprowadzonej na zgłoszony i przyjęty wniosek
radnego.”;
13) w § 46 dodaje się ust. 5a o brzmieniu:
„5a. Zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obejmuje:
1) rozpatrywanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych;
2) składanych przez obywateli wniosków i petycji.”;
14) § 84 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedkładanie w terminie do dnia 31 maja raportu o stanie gminy za rok poprzedni;”;
15) dział X otrzymuje brzmienie:
„DZIAŁ X.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji
§ 90. Wymienione poniżej postanowienia statutu dotyczące skarg dotyczą również wniosków
i petycji, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§ 91. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest obowiązana do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze;
2) przygotowania projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem.
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2. W toku prowadzonego postepowania wyjaśniającego, na żądanie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Wójt lub Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, działalności których skarga
dotyczy, zobowiązani są do przedkładania dokumentów i informacji, bądź składania ustnie lub pisemnie
wyjaśnień, co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może postanowić o zaproszeniu wnoszącego skargę na
posiedzenie komisji.
§ 92. 1. Przyjęta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji propozycja rozstrzygnięcia skargi zostaje
przez nią przedstawiona w postaci projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Rozstrzygnięcie może
zawierać zalecenia do realizacji przez podmiot, którego skarga dotyczy.
2. Przewodniczący Rady po otrzymaniu od komisji projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2,
wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozstrzygnięcia skargi.
§ 93. Rada, w celu podjęcia wiążącego rozstrzygnięcia skargi, przyjmuje w głosowaniu jawnym
uchwałę w sprawie załatwienia skargi, w której uznaje skargę za:
1) uzasadnioną;
2) nieuzasadnioną;
3) uzasadnioną lub nie, w części zarzutów stawianych w skardze, wyraźnie zaznaczając w uzasadnieniu
o które zarzuty chodzi.
§ 94. W przypadku skargi, której rozpatrzenie nie podlega właściwości Rady, Rada podejmuje
uchwałę w sprawie przekazania skargi do podmiotu właściwego do jej rozpoznania.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia kadencji organów gminy Chrząstowice następujących po kadencji w czasie której
niniejsza uchwała została podjęta.
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Uzasadnienie
Ustawą 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 i 1349) zostały zmienione ustrojowe ustawy samorządowe, przepisy których zgodnie
z art. 15 niniejszej ustawy należy stosować do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której
niniejsza ustawa weszła w życie.
Przedłożony Państwu projekt uchwały zawiera minimalny zakres zmian w Statucie Gminy
Chrząstowice niezbędnych do wprowadzenia w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej. Są to
zapisy dotyczące obligatoryjnej "komisji skarg, wniosków i petycji", interpelacji i zapytań radnych,
transmisji i utrwalania obrad sesji, inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców gminy, głosowania jawnego za
pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych,
przedkładania przez Wójta Gminy, do dnia 31 maja, raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
Ponadto proponujemy wprowadzić zapisy dotyczące możliwości zwoływania sesji nadzwyczajnych,
w sprawach koniecznych i niecierpiących zwłoki.
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