UCHWAŁA NR LIV/323/18
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziłów
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 22 ustawy
z dnia
8 marca
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1990 roku

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 dodaje się pkt 6a:
„6a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;
2) w § 16 uchyla się ust. 3 i 4;
3) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad drogą
pisemną: radnych, Wójta, sołtysów sołectw i innych zaproszonych gości, dołączając porządek obrad
wraz z projektami uchwał. Jeżeli radny czy sołtys sołectwa złoży pisemne oświadczenie woli
otrzymywania materiałów w formie elektronicznej i poda adres e-mail, na który należy je przesłać,
powiadamiany jest drogą elektroniczną.”;
4) w § 32:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wolne wnioski i informacje.”,
b) uchyla się pkt 6.
5) uchyla się § 34 i 35:
6) § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania
obrad
są
udostępniane
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
i na gminnej stronie internetowej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”;
7) § 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg.”,
b) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przebieg obrad, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, odnotowanie faktów
zgłoszenia pisemnych wystąpień oraz innych wystąpień ustnych w sposób umożliwiający ich
lokalizację w nagraniu sesji,”.
8) § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, sołtysów oraz odrębną listę zaproszonych gości,
teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia, i inne
dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. Załącznikiem do protokołu jest również nagranie
rejestrujące obraz i dźwięk.”;
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9) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają komisje, radni w liczbie co najmniej 5, grupa
100 mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego oraz Wójt, chyba że
przepisy prawa stanowią inaczej.”;
10) § 53:
a) ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:
„1. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad.”;
b) uchyla się ust. 3 i 4.
11) § 72 otrzymuje brzmienie:
„§ 72. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”;
12) § 90 otrzymuje brzmienie:
„§ 90. Radni mogą tworzyć klub radnych.”;
13) §91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem
3 radnych.”;
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14) § 92 uchyla się ust. 3;
15) § 107 otrzymuje brzmienie:
„§ 107. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów zawartych w skargach prowadzi Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji.”;
16) § 108 otrzymuje brzmienie:
„§ 108. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie Gminy wyniki postępowania
wyjaśniającego oraz propozycję sposobów załatwiania skarg.”;
17) po § 108 dodaje się § 108a w brzmieniu:
„§ 108a. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich
klubów,
z wyjątkiem
radnych
pełniących
funkcję
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
2. Przedmiotem działania Komisji jest:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach skarg obywateli na działania Wójta i gminnych
jednostek
organizacyjnych,
z wyjątkiem
skarg
w sprawach
należących
do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach wniosków obywateli;
3) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach petycji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 3. Przepisy uchwały stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących
po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Id: 43794995-2D5A-43EE-A587-775E47ED617D. Podpisany

Strona 2

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska
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