UCHWAŁA NR XLII/372/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 2 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Statutu
Gminy Pszczółki
Na podstawie 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 z późn.
zm.)
uchwala
się,
co
następuje:
§ 1. W statucie Gminy Pszczółki, stanowiącym załącznik do uchwały nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki
z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczółki (Dz.Urz. Woj. Pom. z dnia 19 października 2015 r.
poz.3156), o którym mowa w § 2 w/w uchwały, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust.1 uchyla się pkt 7,
2) w § 14 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu:
„3a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;
3) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. Obrady Rady są jawne.
2. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.”;
4) §32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad,
2) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym
złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach,
5) przedstawienie informacji z działalności Wójta w okresie między sesjami,
6) wolne wnioski i informacje.”;
5) § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Interpelacje radnych są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Powinny one zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.
3. Interpelacje składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie
Wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi
Przewodniczącemu Rady na piśmie nie później niż 14 dni od otrzymania interpelacji. Przewodniczący Rady
niezwłocznie przekazuje w formie pisemnej otrzymaną od Wójta odpowiedź interpelantowi.
4. Treść interpelacji oraz udzielonych Przewodniczącemu Rady odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”;
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6) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. 1. Zapytania radnych są kierowane do Wójta.
2. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym. Powinny one zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego
ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.
3. Postanowienia § 34 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do zapytań.”;
7) w § 44 uchyla się ust. 2
8) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni, komisje, kluby, Wójt oraz grupa mieszkańców Gminy,
posiadająca czynne prawa wyborcze do Rady, licząca co najmniej 200 mieszkańców.”;
9) § 52 otrzymuje brzmienie:
„§ 52. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie
imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w taki
sposób, że każdy z radnych, po wyczytaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego obrad, wypowiada się
czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu”.
3. Z głosowania, o którym mowa w ust. 2, sporządza się imienny wykaz głosowań radnych.
4. Głosowanie zarządza Przewodniczący obrad.
5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad.
6. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze
gminy.”;
10) w § 58 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisjami stałymi Rady są Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja
Gospodarcza i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu”.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady”.
11) w § 59 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje stałe, z wyłączeniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, działają zgodnie z rocznym planem
pracy przedłożonym Radzie. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.”;
12) w § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 osób, w tym Przewodniczącego Komisji i jego
Zastępcy.”;
13) Po rozdziale VI „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej”, dodaje się rozdział VI1 „Zasady i tryb działania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” paragrafy 92a – 92c o treści:
„Rozdział VI1.
"Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji"
§ 92a. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:
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1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Pszczółki w sprawach skarg na
działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.),
2) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Pszczółki w sprawach wniosków,
składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
3) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Pszczółki w sprawach petycji,
składanych w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę w zakresie
przygotowywania i opiniowania projektów uchwał Rady Gminy Pszczółki w przedmiocie:
1) odpowiedzi Rady Gminy Pszczółki na skargi na uchwały Rady Gminy Pszczółki, składanych w trybie
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1302),
2) stanowiska Rady Gminy Pszczółki na skargi na Radę Gminy Pszczółki, składanych w trybie ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 92b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie sprawozdania ze swojej pracy, które
powinno zawierać w szczególności:
1) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
2) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia wniosków obywateli, składanych w trybie ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
3) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia petycji, składanych w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składane są w terminach:
1) roczne z działalności w roku poprzednim – w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego,
2) na każde żądanie Rady.
§ 92c. W zakresie nieuregulowanym w § 92a i § 92b, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się
odpowiednio przepisy § 71, 72, 73, 88 ust.2 i ust. 3, 89, 90.”;
14) w § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zdeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z pierwszym dniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego,
następującej bezpośrednio po kadencji tych organów, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu
16 listopada 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania obecnie obowiązujących zapisów
Statutu Gminy Pszczółki, przyjętego uchwałą nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie Statutu Gminy Pszczółki, do wymagań wprowadzonych na mocy art. 1 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 z późn.zm.).
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