
 

 

UCHWAŁA NR LIX/395/2018 

RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 24 października 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr X/79/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia statutu gminy: 

1) w § 27 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: "14. W debacie nad raportem o stanie Gminy 

Przewodniczący udziela głosu mieszkańcom na zasadach i w trybie określonych w ustawie." 

2) w § 34 w ust. 1 po literze e dodaje się literę f w brzmieniu: "f) grupa mieszkańców Gminy z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą na zasadach określonych w ustawie i uchwale Rady." 

3) w § 38: 

a) ust. 1-4 otrzymuje brzmienie:  

"1. Głosowanie jawne odbywa się przez naciśnięcie przycisku na pulpicie elektronicznego systemu  

do głosowania, który umożliwia sporządzenie imiennego wykazu głosowań. Do oddania głosu Radny 

korzysta z osobistej karty magnetycznej, w której zakodowane są dane dotyczące Radnego. 

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe 

przeprowadza się głosowanie imienne. 

3. Głosowanie przeprowadza przewodniczący obradom przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" 

i "wstrzymujące się". 

4. Obliczenia głosów w głosowaniach dokonuje przewodniczący obradom. W razie potrzeby obliczenia    

głosów dokonuje radny wyznaczony przez przewodniczącego obrad." 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole z Sesji." 

4) w § 40: 

a) w ust. 1 skreśla się literę b, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z Sesji załączając listę z wynikami 

głosowania jawnego imiennego oraz podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób określony 

w ustawie.”. 
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5) w § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.”; 

6) w § 51: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radni mogą kierować do Wójta interpelacje i zapytania na zasadach i w trybie określonych 

w ustawie.”, 

b) skreśla się ust 2-7. 

7) w § 52 skreśla się ust. 1-4. 

8) w § 53 ust. 1 po literze d dodaje się literę e w brzmieniu: "e) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji." 

9) po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:  

"§57a 1. Rada powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skarg, wniosków  

na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz petycji składanych przez obywateli. 

2. W skład Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem 

Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. 

3. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się na zasadach i w trybie określonych ustawami. 

4. Procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji, koordynuje Przewodniczący. 

5. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Urząd Gminy. 

6. W celu rozpatrzenia sprawy Komisja może: 

1) występować do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień, 

w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji; 

2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. 

7. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź 

nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. 

8. 1) Komisja w terminie do dnia 31 marca składa Radzie pisemne, roczne sprawozdanie ze swej 

działalności w roku poprzednim. 

2) Sprawozdanie powinno zawierać: 

a) ilość i terminy posiedzeń; 

b) tematykę posiedzeń; 

c) opis podjętych decyzji, opinii i wniosków.” 

10) w § 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W wykonywaniu mandatu radnego, radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych 

osób, do uzyskania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się  

te informacje i materiały oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy, a także spółek z udziałem gminy, 

spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, 

przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 

prawnie chronionej.”. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5346



§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowego 

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do kadencji organów Gminy następujących po kadencji, 

w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

Przewodniczący Rady: 

T. Kozakowski 
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