UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2018
RADY GMINY CISEK
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/19/2003 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj.
Op. z 2003 r. Nr 18, poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Cisek,”;
2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałe komisje:
1) Gospodarczo-Budżetową do wykonywania zadań z zakresu: budżetu, finansów, planowania
i rozwoju gospodarczego, gospodarki komunalnej, komunikacji, handlu i usług. Komisja ta
koordynuje prace nad budżetem w innych komisjach.
2) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego do wykonywania zadań z zakresu:
rolnictwa, planowania przestrzennego, gospodarki terenami, budownictwa, ochrony środowiska
naturalnego, ekorozwoju gminy, wyznaczania celów priorytetowych w wydatkowaniu Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej,
3) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych do wykonywania zadań z zakresu: oświaty,
kultury, sportu, rekreacji i turystyki, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, spraw socjalnych
i pomocy społecznej, polityki mieszkaniowej, w tym sprawowania kontroli społecznej nad trybem
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.”;
3) w § 24 ust. 3 usuwa się kropkę i dodaje wyrazy:
„w formie elektronicznej lub pisemnej.”;
4) w § 24 ust. 6 usuwa się kropkę i dodaje wyrazy:
„oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.”;
5) § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny może kierować do Wójta interpelacje i zapytania zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.”;
6) § 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni – na ręce
Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.”;
7) w § 33 uchyla się ust. 11 i ust. 12;
8) § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
a nagrania są udostępniane na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
Biurze Rady.”;
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9) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. Poprawki do protokołu danej sesji radni mogą zgłaszać do momentu przyjęcia tego protokołu
przez Radę, przy czm o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada po wysłuchaniu protokolanta i odtworzeniu
elektronicznego zapisu przebiegu sesji.”;
10) w § 43 ust 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:
„3a) imienne wykazy głosowań radnych,”;
11) w § 45 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Inicjatywę uchwałodawczą posiada także grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy
posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Szczegółowe zasady wnoszenia
inicjatyw obywatelskich określa odrębna uchwała Rady.”;
12) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Wszystkie głosowania Rady są jawne, z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej.
2. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik.
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu
elektronicznego systemu głosowania umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu głosowań.
4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego
systemu głosowania Przewodniczący Rady zarzadza i przeprowadza głosowanie imienne.
5. Imienne wykazy głosowań radnych udostępnia się na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz Biurze Rady.”;
13) w § 76 wyraz „skargi” zastępuje się wyrazem „sprawy”;
14) po ROZDZIALE VI dodaje się ROZDZIAŁ VIa w brzmieniu:
„Rozdział VIa.
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
§ 79a. 1. W zakresie rozpatrywania skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wniosków i petycji stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy o petycjach, poszczególnych ustaw oraz niniejszego Statutu.
2. Przyjmowanie a także koordynowanie rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji
spoczywa na Przewodniczącym Rady.
§ 79b. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji powoływana jest na pierwszej sesji Rady spośród jej
członków w liczbie 5 osób, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji, jego zastępcy, których wybierają członkowie
spośród składu Komisji oraz pozostałych członków.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania
przejmuje zastępca Przewodniczącego Komisji.
4. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady.
5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego
Komisji lub jego zastępcę.
6. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
7. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
§ 79c. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach, w których
może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
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2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyzję podejmuje Przewodniczący
Komisji, odnotowując ten fakt w protokole.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje jego zastępca.
§ 79d. 1. Komisja rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej
sprawie projekt uchwały lub rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, dotyczącym rozpatrzenia skarg albo
dotyczącego stanowiska rozpatrzenia wniosku lub petycji, które to przekazuje Przewodniczącemu Rady.
2. Przy rozpatrzeniu skarg, wniosków i petycji, Komisja kieruje się zasadami legalności,
obiektywizmu, rzetelności oraz wnikliwości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i ustalonego
stanu faktycznego i prawnego.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do Wójta lub kierownika
jednostki organizacyjnej, o pisemne zajęcie stanowisku lub złożenia informacji w sprawie będącej
przedmiotem skargi, wniosku i petycji.
4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji wnioskodawców skarg, wniosków
lub petycji, na których te podania są rozpoznawane. Ponadto, jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają,
Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenia podmioty, których dotyczy skarga, wniosek
lub petycja albo inne osoby, które mogą przyczynić się do rozpoznania sprawy.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie
ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
6. Komisja może wyznaczyć Referenta danej sprawy, który przedstawi na posiedzeniu Rady daną
skargę, wniosek lub petycję wraz z projektem rozstrzygnięcia.
§ 79e. 1. W przypadku, gdy postępowanie w sprawach skarg, wniosków lub petycji nie zostanie
zakończone przed upływem kadencji Rady jest ono prowadzone w następnej kadencji Rady.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk

Id: B39E6186-1AC8-4824-A437-5AA83F717C60. Podpisany

Strona 3

