Elektronicznie podpisany przez:
JERZY GDAŃSKI
dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIX/394/2018
RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisko Dolne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 994 z późn. zm.)
Rada Gminy Grodzisko Dolne
postanawia co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/241/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stałe i doraźne komisje do określonych zadań”;
2) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Radny może kierować do Wójta interpelacje i zapytania zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.”;
3) po § 34 dodaje się § 34a o treści:
„§ 34a. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk, a nagrania są udostępniane na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w biurze Rady.”;
4) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zapisy z obrad dokonane w sposób określony w § 34a stanowią integralną część protokołu
z posiedzeń.”;
5) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Wszystkie głosowania Rady są jawne, z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej.
2. Przewodniczacy Rady zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik.
3. Głosowanie jawne odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowania
umożliwiającego sporządzenie i zapisanie imiennego wykazu głosowań.
4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego
systemu do głosowania Przewodniczący Rady zarządza i przeprowadza głosowanie imienne.
5. Imienne wykazy głosowań radnych udostępniane są na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz Biurze Rady.”;
6) w § 56 w ust. 1 dodaje się pkt 4 o treści:
„4) Skarg, Wniosków i Petycji.”;
7) skreśla się § 59 pkt 6,
8) skreśla się § 72,
9) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:
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„Rozdział 6a.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 92a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
oraz pozostałych członków w liczbie 3-5.
2. Odwołanie z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza Rada Gminy w drodze
uchwały.
§ 92b. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania
wykonuje Zastępca.
§ 92c. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczącego w miarę potrzeb.

obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności
w terminie do końca lutego roku następnego.
3. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ,
2) osoby zaangażowane np. wnioskodawców skarg, wniosków i petycji, przedstawicieli podmiotów,
których dotyczy skarga, wniosek lub petycja albo inne osoby, które mogą przyczynić się do
rozpoznania sprawy, a także biegłych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół, który powinien być
podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 92d. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
§ 92e. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie wykonywania swoich zadań ustawowych może
współdziałać z innymi komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji organów jednostki
samorządu terytorialnego następującej po obecnej kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gdański
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła szereg
zmian w funkcjonowaniu samorządu gminnego.
Nakłada to na Radę Gminy obowiązek dostosowania statutów gmin do znowelizowanych przepisów:

.
Jedną z ważniejszych zmian jest kwestia długości kadencji organów samorządu
terytorialnego. Została ona wydłużona z obecnych czterech lat do pięciu.
Mieszkańcy gminy będą mogli wystąpić z propozycją inicjatywy uchwałodawczej , ale będą
musieli zebrać odpowiednia liczbę podpisów. Będzie ona zależna wielkości samorządu. W
przypadku gminy grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 000
mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200.
Głosowania jawne na sesjach rady gminy mają odbywać się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to
niemożliwe z przyczyn technicznych, konieczne będzie przeprowadzanie głosowania imiennego.
Wykazy głosowań będzie trzeba niezwłocznie upublicznić w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy. Oprócz
tego obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
a nagrania udostępniane na stronach internetowych samorządu, w tym Biuletynie Informacji
Publicznej.
Nowelizacja wprowadza komisję skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać ma skargi na
działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Skład komisji będą
tworzyć radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących określone
w ustawie funkcje, np. w gminie w składzie komisji nie znajdzie się przewodniczący oraz
wiceprzewodniczący rady gminy.
Przewodniczący organu stanowiącego będzie miał prawo wydawania poleceń
służbowych pracownikom biura rady gminy. Tym samym przewodniczący będzie miał możliwość
wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.
Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień
parlamentarzystów. Jeżeli nie będzie to naruszać dóbr osobistych innych osób, będą mieli prawo do
uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych,
w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
W nowelizacji określono minimalną liczebność klubów radnych we wszystkich organach
stanowiących. Na mocy ustawy klub będą mogli tworzyć co najmniej trzej radni.
Przewodniczący rady gminy będzie zobowiązany do wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych..
Warunkiem jest, że projekt będzie musiał być złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W
tym trybie tym każdy klub będzie mógł zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną
sesję.
Interpelacje i zapytania radnii będą kierować bezpośrednio do wójta. Na odpowiedź na
piśmie będzie 14 dni. Treść interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami będzie
podawana do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej samorządu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie do 31 maja każdego
roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium organowi wykonawczemu. Nowelizacja dopuszcza, aby rada gminy mogła określić w
drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
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