
Projekt

z dnia  8 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), Rada Gminy Wiązowna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizację wewnętrzną, zasady i tryb pracy rady gminy i jej komisji,”;

2) w § 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a o następującym brzmieniu:

„1a) radnym - należy przez to rozumieć radnego Gminy Wiązowna,”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a o następującym brzmieniu:

„4a) komisji skarg – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Wiązowna,”,

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a – 5d o następującym brzmieniu:

„5a) wiceprzewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Wiązowna,”,

„5b) przewodniczącym komisji - należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji Rady Gminy 
Wiązowna,”,

„5c) klubie radnych – należy przez to rozumieć Klub Radnych Rady Gminy Wiązowna,”,

„5d) przewodniczącym klubu - należy przez to rozumieć przewodniczącego klubu Radnych Gminy 
Wiązowna,”,

d) uchyla się pkt 9;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina położona jest w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 10 212 
ha”;

4) uchyla się § 11 ust. 3;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Rada odrębnymi uchwałami powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje. Rada określa skład 
osobowy komisji, przedmiot działania (z wyłączeniem komisji rewizyjnej oraz komisji skarg) oraz 
szczegółowe postanowienia dotyczące działalności komisji.”;

6) w § 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stanowiska, opinie i wnioski przyjęte przez komisję przewodniczący komisji przekazuje wójtowi za 
pomocą urządzeń elektronicznych. Wójt zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty ich otrzymania 
udzielić odpowiedzi na piśmie.”,

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z przebiegu posiedzenia komisji przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba sporządza 
protokół, który podpisuje przewodniczący komisji.”.

7) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ze wspólnego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący rady lub 
radny przez niego wskazany.”;

8) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną oraz kancelaryjno-techniczną rady i jej komisji zapewnia wójt.”,

b) uchyla się ust. 2;

9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klub może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały jego członków, podjętej zwykłą 
większością w obecności co najmniej połowy członków klubu w głosowaniu jawnym.”;

10) w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Obsługę kancelaryjną swojej działalności, kluby zapewniają we własnym zakresie.”;

11) w § 23:

a) uchyla się ust. 2 pkt 1 - 2;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do stanowisk, opinii czy apeli ma zastosowanie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej 
i podejmowania uchwał.”.

12) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Roczny plan pracy rady przygotowuje przewodniczący rady przy współudziale wiceprzewodniczącego 
oraz przewodniczących stałych komisji i przedstawia go radzie do zaakceptowania.”;

13) w § 26:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, doręcza się za pomocą poczty elektronicznej.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:
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„9 Przepisy ust. 3-6 stosuje się również do zawiadamiania o zwołaniu sesji 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.”.

14) w § 32:

a) uchyla się pkt 1;

b) uchyla się pkt 4 - 6;

15) uchyla się § 34;

16) w § 35:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a o następującym brzmieniu:

„5a Przewodniczący rady udziela głosu przewodniczącemu organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej na uzasadniony wniosek zgłoszony przed rozpoczęciem sesji.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6 Przewodniczący rady może  w miarę możliwości udzielić głosu osobom spośród 
publiczności. Postanowienia punktów 2-5 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady.”.

17) uchyla się § 41 ust. 2 - 3;

18) uchyla się § 42 ust. 2 pkt 5;

19) uchyla się § 43 ust. 2 – 3;

20) w § 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę przybyłych gości, teksty 
przyjętych przez radę uchwał, imienne wykazy głosowań radnych ewentualne usprawiedliwienia osób 
nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady w trakcie obrad 
sesji.”,

b) uchyla się ust. 2;

21) w § 46:

a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) grupa mieszkańców gminy na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnej uchwale,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 2 - 4, przedstawiają projekt uchwały wójtowi najpóźniej na 10 dni 
przed sesją”.

22) w § 47:

a) ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) uzasadnienie zawierające:

a) wskazanie wnioskodawcy;

b) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;

c) przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą;

d) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem, ewentualne 
skutki finansowe realizacji uchwały.”,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez podmioty określone w § 46 ust. 1 pkt 2-4 do 
projektu uchwały dołączana jest opinia wójta.”.

23) uchyla się § 54;

24) w § 55:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i wyczytuje 
kolejno nazwiska radnych z listy obecności, jednocześnie wręczając im karty do głosowania.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Protokół głosowania stanowi załącznik do protokołu z obrad sesji.”.

25) w § 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skład liczbowy i osobowy komisji rewizyjnej oraz wybór przewodniczącego uchwala rada, 
z uwzględnieniem § 13 ust. 2 i 4.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz pozostali 
członkowie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie komisji rewizyjnej.”.

26) w § 68:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan pracy komisji rewizyjnej, który stanowi jednocześnie zlecenie kontroli dla komisji rewizyjnej, 
powinien zawierać w szczególności:

1) harmonogram planowanych kontroli,

2) podmiot i przedmiot zaplanowanych kontroli.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja rewizyjna wykonuje dodatkowe kontrole na zlecenie rady.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja rewizyjna nie może ingerować w toczące się postępowania w indywidualnych sprawach 
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub postępowania administracyjnego.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja rewizyjna może korzystać, za zgodą rady, z usług ekspertów lub rzeczoznawców.”.
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27) § 69 otrzymuje brzmienie:

„§ 69. Zakres zadań komisji rewizyjnej obejmuje:

1) kontrolę działalności wójta, jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy,

2) kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał rady przez wójta i jednostki organizacyjne gminy,

3) rozpatrywanie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej 
izby obrachunkowej i informacji o stanie mienia gminy,

4) wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy i przygotowanie wniosku do rady w sprawie 
absolutorium dla wójta,

5) (uchylony)

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez radę.”;

28) § 87 otrzymuje brzmienie:

„§ 87. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem kontroli przechowywana jest w siedzibie urzędu 
i podlega udostępnieniu zgodnie z przepisami prawa o dostępie do informacji publicznej”;

29) po dziale XVII dodaje się dział XVIIa w brzmieniu:"Dział XVIIa Zasady i tryb działania komisji skarg, 
wniosków i petycji

Rozdział 1.
Organizacja komisji skarg, wniosków i petycji

§ 87a. 1. Skład liczbowy i osobowy komisji skarg oraz wybór przewodniczącego uchwala rada, 
z uwzględnieniem § 13 ust. 2 i 4.

2. W skład komisji skarg wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie.

3. Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie komisji skarg.

§ 87b. 1. Przewodniczący komisji skarg organizuje jej pracę i prowadzi posiedzenia.

2. W przypadku nieobecności lub niemożności działania przewodniczącego, jego zadania wykonuje 
wiceprzewodniczący.

§ 87c. 1. Członkowie komisji skarg podlegają wyłączeniu z udziału przy rozpatrywaniu skarg, wniosków 
i petycji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia wiceprzewodniczącego oraz poszczególnych członków komisji skarg decyduje 
pisemnie jej przewodniczący.

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji skarg decyduje rada.

4. Wyłączony członek komisji skarg może w formie pisemnej, w terminie siedmiu dni od daty powzięcia 
wiadomości o treści decyzji, odwołać się od tej decyzji do rady.

Rozdział 2.
Zadania komisji skarg, wniosków i petycji

§ 87d. 1. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy.

2. Plan pracy komisji powinien zawierać w szczególności:

1) wykaz spraw w toku,

2) zakres prowadzonych spraw;

3) planowane terminy i etapy postępowania w sprawach i stanowi jednocześnie zlecenie dla komisji skarg, 
wniosków i petycji.

3. Komisja może korzystać, za zgodą rady, z usług ekspertów lub rzeczoznawców.

§ 87e. 1. Zakres zadań komisji obejmuje rozpatrywanie wstępnie wpływających do rady skarg, wniosków 
i petycji oraz przygotowanie w tej sprawie opinii.
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2. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji komisja skarg kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu 
i rzetelności oraz wnikliwości.

§ 87f. Komisja skarg składa radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z opinią o wykonaniu 
budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium.

Rozdział 3.
Posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji

§ 87g. 1. Komisja skarg pracuje oraz wykonuje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez jej 
przewodniczącego. Terminy posiedzeń oraz ich tematyka podawane są do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna.

2. Posiedzenia komisji skarg prowadzi jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.  
Posiedzenia komisji skarg są jawne.

3. Komisja może na swoje posiedzenia zapraszać wójta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz inne osoby według potrzeb z zachowaniem zasad procedury podległości służbowej tych osób.

4. Komisja skarg proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania 
skarg.

5. Z przebiegu posiedzenia komisji skarg sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie 
jego nieobecności wiceprzewodniczący komisji.

§ 87h. 1. Opinie komisji skarg zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu komisji skarg;

2. Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi 
i wniosku lub propozycję stanowiska rady w zakresie dalszego procedowania w sprawie petycji, wraz 
z uzasadnieniem.”

30) uchyla się § 91;

31) uchyla się § 96 pkt 5;

32) uchyla się § 106 ust. 3;

33) § 109 otrzymuje brzmienie:

„§ 109. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz inne przepisy dotyczące działalności gmin.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od kadencji 2018 - 2023.

 

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Tomasz Kostyra
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Uzasadnienie

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. z 2018 r.
poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zapisów Statutu
Gminy Wiązowna do obowiązującego prawa. Zmiany wprowadzone w statucie będą obowiązywać od VIII
kadencji Rady Gminy Wiązowna 2018 – 2023.

Główną cechą, którą statut powinien posiadać, to niepowtarzanie regulacji zawartych w innych aktach
(zwłaszcza hierarchicznie wyższych), dlatego też wprowadzono tylko te zmiany, które powinny zostać
uregulowane w statucie oraz usunięto zbędne zapisy.

1) (§32) Odnośnie do porządku obrad wykreślono punkt dotyczący przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej
sesji w związku z faktem, że podpisanie protokołu z sesji jest wyłączną kompetencją przewodniczącego oraz
wykreślono punkty dotyczące interpelacji, wniosków i zapytań, co wynika z art. 24. ustawy o samorządzie
gminnym, gdyż od nowej kadencji interpelacje i zapytania będą składane do przewodniczącego rady, który
przekaże je do wójta.;

2) (§34) Paragraf 34 został usunięty gdyż procedura dotycząca przyjmowania interpelacji i wniosków została
określona w ustawie o samorządzie gminnym.

3) (Dział XVIIa) Wprowadzono dział „Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji" zgodnie
z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym.

Oprócz obligatoryjnych zmian wprowadzono również zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe oraz
usprawniające prace rady.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym przeprowadzonym w terminie od 8 do 22 sierpnia
2018 r. zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna z dnia 06.08.2018 r. nr 117.669.2018 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian
w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy.

Proponowane zmiany w statucie były przedmiotem prac komisji statutowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 roku nr 33.LIII.2018 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej,
określenia jej składu ilościowego i osobowego oraz przedmiot działania.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

z up. Wójta

Zastępca Wójta

Tomasz Kostyra
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