UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2018
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 27 września 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dąbie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000,
1349, 1432) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Dąbie (Dz. Urz.
z 2016 r. poz. 2001) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10.1 otrzymuje brzmienie: „Rada powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg Wniosków i Petycji i inne komisje stałe
oraz w miarę potrzeby komisje doraźne.”;
2) W § 11 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu: "6) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
urzędu gminy wykonujących zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy,
komisji i radnych.”;
3) Uchyla się § 22 pkt.5 i 6;
4) Uchyla się § 26;
5) § 33 otrzymuje brzmienie: "§ 33. Przebieg sesji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.”;
6) § 34 ust.2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) imienne wykazy głosowań radnych z wyszczególnieniem głosów „za”, „przeciw”
i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych.”;
7) §36 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, imienne wykazy głosowań radnych,
listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych,
usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.”;
8) W § 44 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.";
b) ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.1 nie jest
możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. Przewodniczący stwierdzając pojawienie się
problemów technicznych zarządza głosowanie za pomocą kart imiennych.”;
c) ust.5 otrzymuje brzmienie "5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.”.
9) Po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: "Rozdział 5a Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji:
§ 69a. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z przewodniczącego komisji, zastępcy przewodniczącego oraz
pozostałych członków.
2. Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
3. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności działania Zastępca Przewodniczącego
zwołuje i organizuje pracę Komisji i przewodniczy jej obradom.
§ 69b. Przedmiotem działania Komisji skarg, wniosków i petycji jest:
1) badanie skarg na działania wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji;
§ 69c. Uchwały Komisji skarg, wniosków i petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków komisji w głosowaniu jawnym.
§ 69d. Komisja skarg, wniosków i petycji może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową
w zakresie związanym z przedmiotem jej działania."
10) W § 83 wprowadza się następujące zmiany:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Złożoną skargę Przewodniczący rady przekazuje Komisji skarg, wniosków i petycji, celem
zbadania zasadności zarzutów.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komisja skarg wniosków i petycji może wystąpić o wyjaśnienia do osoby, na którą
złożono skargę.”;
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Po rozpoznaniu skargi, Komisja skarg, wniosków i petycji przedstawia Radzie swoje
stanowisko dotyczące jej zasadności obejmujące projekt odpowiedzi na skargę.”;
11) W § 84 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Rady,
Przewodniczący Rady przekazuje Komisji skarg, wniosków i petycji”
b) ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Po rozpoznaniu wniosku Komisja skarg, wniosków i petycji przedstawia Radzie swoje
stanowisko."
12) § 85 otrzymuje brzmienie: "§ 85. 1. Petycję, która wpłynęła do Rady Gminy, Przewodniczący kieruje niezwłocznie do
rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji oraz do publikacji informacji (skanu) złożonej petycji na stronie
internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbie.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji może zwrócić się do innej Komisji Rady z prośbą o wyrażenie opinii o rozpatrywanej
petycji."
13) W „§ 86 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Po rozpatrzeniu petycji Komisja skarg, wniosków i petycji: Punkty 1-3 pozostają bez
zmian”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała
została podjęta.

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbie
Marcin Reczuch
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UZASADNIENIE
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. Tym samym 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 ze wskazaniem, że wejdą one w życie z dniem
rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kolejnej kadencji. Podstawowym aktem prawnym
regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej statut. Przedłożony projekt uchwały zawiera zakres
zmian w Statucie Gminy Dąbie niezbędnych do wprowadzenia w bieżącej kadencji w związku z wejściem w życie
ustawy nowelizującej. Są to zapisy dotyczące głosowania imiennego i określenia jego
procedury, interpelacji i zapytań radnych, klubów radnych oraz obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji.
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