
UCHWAŁA  Nr XXXV/256/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 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 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1523) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Gnojno (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2003 r. Nr 205, poz. 1902 ze zm.), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.).”; 

2) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20.1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. 

2. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. 

3. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi piętnastu radnych.”; 

3) w § 29 w ust. 1 lit. d spójnik „lub” zastępuje się spójnikiem „i”; 

4) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane oraz udostępniane na zasadach określonych 

w art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.”; 

5) § 41 otrzymuje brzmienie: 

„§ 41.1. W głosowaniu jawnym radni głosują w następujący sposób: 

1) głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania umożliwiającego sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych przy równoczesnym podniesieniu ręki; 

2) za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”; 

3) o wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu głosowania; 

4) imienny wykaz z głosowania jawnego z wykorzystaniem urządzenia do liczenia głosów stanowi 

załącznik do protokołu z sesji; 

5) w przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania przy pomocy elektronicznego systemu głosowania jest z 

przyczyn technicznych niemożliwe, głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że 

przewodniczący obrad wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności, dokonuje adnotacji na liście 

imiennego głosowania wpisując „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się od głosu” przy nazwisku radnego i 

ustala wynik głosowania. 

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady, 

zawierających temat głosowania oraz rubryki z odpowiedziami „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.”; 

6) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) radnym w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady; 
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2) Wójtowi; 

3) komisjom Rady; 

4) klubom radnych; 

5) grupie mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, w liczbie co 

najmniej 100 osób.”; 

7) w § 46 skreśla się ust. 3 i 4; 

8) § 53 otrzymuje brzmienie: 

„§ 53. Komisjami stałymi Rady są: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

3) Komisja Planowania Budżetu i Finansów; 

4) Komisja Zdrowia, Socjalna, Oświaty i Kultury; 

5) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska.”; 

9) po Rozdziale 9 zatytułowanym „Komisja Rewizyjna” dodaje się Rozdział 9a zatytułowany „Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji” w następującym brzmieniu: 

„Rozdział 9a 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 66a.1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele klubów, za 

wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji mogą być członkami innych komisji Rady. 

3. Do Działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 8. 

§ 66b.1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do 

Rady Gminy: 

1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) wniosków; 

3) petycji składanych przez obywateli. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do 

Rady Gminy ustnie. 

3. Petycje, skargi i wnioski kierowane do Rady podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Petycji oraz 

Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez stanowisko właściwe do spraw obsługi Rady. 

§ 66c. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami legalności, 

obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości. 

§ 66d.1. Jeżeli Rada nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, 

Przewodniczący rady przekazuje je do rozpatrzenia przez właściwy organ. 

2. W przypadku, kiedy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest Rada, 

Przewodniczący Rady kieruje je do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

§ 66e.1. Rozpoznanie skargi i wniosku przez Komisję obejmuje: 

1) analizę treści skargi i wniosku; 

2) przeprowadzenie czynności wyjaśniających; 
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3) przygotowanie dla Rady projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczącym rozpatrzenia skargi albo 

stanowiska dotyczącego rozpatrzenia wniosku i przekazanie Przewodniczącemu Rady. 

2. Rozpatrzenie petycji przez Komisję obejmuje: 

1) analizę petycji; 

2) przygotowanie stanowiska dla Rady dotyczącego załatwienia petycji i przekazanie Przewodniczącemu 

Rady. 

§ 66f. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do Wójta lub kierownika 

jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub 

petycji. 

§ 66g. Przewodniczący Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji wnioskodawców skarg, wniosków 

i petycji, na których są one rozpoznawane oraz - jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają - może zaprosić na 

jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

§ 66h. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie 

ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. 

§ 66i. Po rozpatrzeniu przez Radę skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Rady zawiadamia podmiot 

wnoszący o sposobie załatwienia, w szczególności przekazuje stosowną uchwałę.”; 

10) § 69 otrzymuje brzmienie: 

„§ 69. Radny ma prawo zgłaszać interpelacje i zapytania do wójta na zasadach określonych w ustawie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następującej po kadencji, w czasie której 

niniejsza uchwała została podjęta. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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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 ze zm.). Zmiany wprowadzone ustawą to m.in.: 

1) głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań radnych w BIP i na stronie 

internetowej gminy; 

2) wydłużenie kadencji rady gminy do 5 lat; 

3) utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji; 

4) transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich 

publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy; 

5) ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych, na które wójt ma obowiązek udzielić odpowiedzi 

w terminie 14 dni; 

7) obowiązek przedłożenia przez wójta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym 

przeprowadzana jest debata na sesji rady gminy; 

8) obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

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. Podstawowym 

aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej statut. Przedłożony projekt uchwały 

zawiera minimalny zakres zmian w Statucie Gminy Gnojno, niezbędnych do wprowadzenia w bieżącej kadencji 

w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie powyższej uchwały. 
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