
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/307/18 

RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/14/96 Rady Gminy Domaniów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie statutu Gminy 

Domaniów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 76, poz. 1512) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział II Zakres działania i zadania Gminy skreśla się. 

2. W § 8 skreśla się ust. 1, 2 i 4. 

3. § 9 otrzymuje brzmienie: „Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy 

rozstrzyganie we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania gminy, jeżeli ustawy 

nie stanowią inaczej.” 

4. § 10 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu organu, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

2. Głosowanie jawne przeprowadza się we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w ustawie  

dla innych trybów głosowania. 

3. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz za pomocą urządzenia 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 

4. Wynik głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad i jest on odnotowywany w protokole 

sesji, zaś imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty na obszarze Gminy.”. 

5. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie imienne przeprowadza się w przypadkach określonych w ustawie. 

2. Głosowanie imienne polega na odczytywaniu przez Przewodniczącego nazwisk radnych według 

kolejności alfabetycznej i wypowiadaniu przez radnego odpowiednio: „głosuję za”, „głosuję przeciw” 

lub „wstrzymuję się od głosu”. 
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3. W przypadku braku wypowiedzi wyczytywanego radnego obecnego na Sali obrad, jego nazwisko 

odczytuje się ponownie i jeżeli wówczas także brak jest jego wypowiedzi, uznaje się że radny nie brał 

udziału w głosowaniu. 

4. Do odczytywania nazwisk radnych Przewodniczący może wyznaczyć jednego  

z wiceprzewodniczących Rady lub Sekretarza obrad. 

5. Sposób głosowania radnych odnotowuje się w załączniku do protokołu sesji, z informacją o: 

a) radnych nieobecnych na sesji, 

b) radnych obecny na sali obrad ale nie biorących udziału w głosowaniu, 

c) radnych nieobecnych na sali obrad podczas głosowania. 

6. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania imiennego, który jest odnotowywany w protokole 

sesji.”. 

6. W § 12 ust. 2 skreśla się. 

7. § 13 skreśla się. 

8. § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących. 

2. Przewodniczący Rady może wyznaczyć Wiceprzewodniczących do wykonywania wskazanych 

czynności. 

3. Wyznaczenie może mieć charakter stały, czasowy lub jednorazowy. 

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wypełnia wyznaczony przez 

niego Wiceprzewodniczący, a jeżeli Przewodniczący nie dokonał wyznaczenia, zadania te wykonuje 

najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.”. 

9. § 15 skreśla się. 

10. W § 18 skreśla się ust. 6. 

11. W § 19 skreśla się ust. 3. 

12. § 20 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Rada powołując, w drodze uchwały, ze swojego składu stałe komisje określa przedmiot  

ich działania oraz skład osobowy, nie mniejszy niż 3 członków. 

2. W Radzie działają następujące komisje stałe: 

a) Rewizyjna, 

b) Skarg, Wniosków i Petycji, 

c) Budżetu, Finansów i Planowania, 

d) Rolnictwa, Ekologii i Porządku Publicznego, 

e) Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. 

3. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych. 

4. W przypadku zgłoszeń radnych w ilości przewyższającej ilościowy skład komisji, albo z innych 

uzasadnionych względów organizacyjnych, Rada może ograniczyć prawo radnego do udziału w pracach 

tej komisji. 

5. Ograniczając prawo radnego w sytuacji o której mowa w ust. 4, Rada kieruje się następującymi 

zasadami: 

a) nie może ograniczyć prawa radnego, jeżeli jest to jedyna komisja, do której zgłosił akces, 
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b) o udziale w pracach komisji decyduje w pierwszej kolejności merytoryczne przygotowanie 

radnych do pracy w danej komisji. 

6. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych 

zadań, określając skład i zakres działania. 

7. Przewodniczących komisji wybiera Rada Gminy. 

8. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, bądź niemożności wykonywania swoich 

obowiązków, jego zadania wykonuje najstarszy wiekiem członek komisji.”. 

13. § 21 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych,  

a w szczególności: Urzędu Gminy, gminnych jednostek budżetowych, gminnych zakładów 

budżetowych, przedsiębiorstw komunalnych, jednostek pomocniczych Gminy, Rada powołuje Komisję 

Rewizyjną. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) opiniowanie wykonania budżetu Gminy, 

b) wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek 

w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 

c) badanie i ocena na zlecenie Rady materiałów z kontroli Wójta lub gminnych jednostek 

organizacyjnych dokonanych przez inne podmioty kontroli, 

d) opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny 

innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium, 

e) inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli, 

f) wnioskowanie do Rady o wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowe, NIK lub innych 

organów kontroli o przeprowadzenie kontroli. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje jej pracę i prowadzi obrady. 

4. Komisja wyraża swoje stanowisko, opinie, wnioski itd. wyłącznie w formie uchwał.”. 

14. § 27 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz 

przygotowuje w tej sprawie opinię 

2. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków lub petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kieruje się 

zasadami legalności, obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości. 

3. Wpływające do Rady skargi, wnioski lub petycje Przewodniczący Rady kieruje  

do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który nadaje im dalszy bieg.”. 

15. § 28 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje jej pracę i prowadzi obrady. 

2. W celu wykonania swoich obowiązków Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może 

zwrócić się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska 

w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji. 

3. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

4. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół a okoliczności w nim wskazane stanowią 

podstawę sformułowania opinii (ew. projektu uchwały) w sprawie skargi, wniosku lub petycji. 
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5. 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. 

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożlwiający Radzie zachowanie 

ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji.”. 

16. § 29 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlega wyłączeniu 

z udziału w jej pracach, jeżeli przedmiot odpowiednio kontroli, skargi, wniosku lub petycji może 

dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego 

stopnia. 

2. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może również być 

wyłączony z udziału w jej pracach, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego 

bezstronności. Wniosek o wyłączenie z tej przyczyny należy uzasadnić. 

3. O przyczynach uzasadniających wyłączenie członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Komisji lub – jeśli to 

dotyczy Przewodniczącego Komisji – Przewodniczącego Rady. 

4. O wyłączeniu członka z udziału w pracach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji decyduje właściwa Komisja. 

5. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może odwołać 

się na piśmie do Rady od rozstrzygnięcia o wyłączeniu – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości 

o jego treści. 

6. Rada rozpatruje odwołanie na najbliższej Sesji.”. 

17. § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Urząd Gminy.”. 

18. § 32 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji organów jednostek 

samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych 

w dniu 21 października 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Domaniów: 

Z. Żygadło 
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