UCHWAŁA NR IV/26/2018
RADY GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
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) - Rada Gminy Świerczów
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXI/161/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Świerczów, w treści statutu Gminy Świerczów wprowadza się następujące zmiany:
1) w §19 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący może udzielić głosu wnioskodawcy uchwały, Wójtowi,
radcy prawnemu lub innemu wyznaczonemu przez Wójta pracownikowi, w celu wyjaśnienia
wątpliwości w rozważanej aktualnie sprawie, a w szczególności w dyskusji poprzedzającej podjęcie
uchwały.”;
2) w §21 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów i na
stronie internetowej Gminy Świerczów w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia obrad sesji oraz udostępniane
w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów.”;
3) w § 23 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„grupa mieszkańców gminy, o której mowa w art. 41a ustawy o samorządzie gminnym”;
4) w §24 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Rada obowiązana jest rozpatrzyć projekt na najbliższej sesji. Projekt uchwały zgłoszony w trybie
przepisów § 23 ust. 1 pkt 6, rada gminy obowiązana jest rozpatrzyć nie później niż po upływie
3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały.”;
5) §29 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze
składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
5. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w §29 ust. 1 przy użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.
6. Głosowanie imienne odbywa się poprzez podniesienie ręki radnych wyczytywanych w porządku
alfabetycznym przez prowadzącego obrady i wypowiedzenie słów „za” lub „przeciw” albo „wstrzymuję się”.”
6) w § 31 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;
7) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W skład komisji wchodzą radni w liczbie od 4 do 8 z zastrzeżeniem §36 ust. 1 oraz §46a”;
8) po §46 dodaje się §46a do §46d w brzmieniu:

Id: E7284AAB-4AAB-425D-8D48-BB5E9F2000A9. Podpisany

Strona 1

"§ 46a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych radnych,
w tym przedstawicieli wszystkich klubów liczbie nie mniej niż 4 radnych i nie więcej niż 6.
§ 46b. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego pracą Komisji kieruje Wiceprzewodniczący lub przewodniczący obrad wybrany przez
członków tej Komisji.
4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji
w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
§ 46c. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach, w których może
powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Przewodniczący Rady Gminy.
§ 46d. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta Gminy Świerczów
i gminnych jednostek organizacyjnych i wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób umożliwiający
bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę .
3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.
4. Przewodniczący Komisji może zwrócić się Wójta Gminy Świerczów lub kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych ze sprawami
będącymi przedmiotem postępowania Komisji z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązani są do udzielenia wyjaśnień i przedstawienia
dokumentów w terminie 3 dni.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Paduch
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