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UCHWAŁA NR 226/L/18
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepłowody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 15 ustawy 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), Rada Gminy
Ciepłowody, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr 115/XVIII/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Ciepłowody (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 2116), w treści Statutu Gminy
Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciepłowodach”;
2) w § 13 słowo „Przewodniczący” zastępuje się słowem „Sołtys”;
3) § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. O terminie i miejscu zwoływanej sesji zawiadamia się radnych
najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji, przekazując zawiadomienie z porządkiem obrad oraz projektami
uchwał w formie elektronicznej. Na wniosek radnego powyższe materiały mogą być przekazane radnemu
w postaci papierowej”;
4) w § 24 skreśla się ust. 2 i 3;
5) § 42 otrzymuje brzmienie: „§ 42. Obrady są jawne, rejestrowane i transmitowane na zasadach określonych
w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 08 maca 1990 r. o samorządzie gminnym”;
6) w § 43 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) przebieg głosowania z podaniem wyników głosowania, w tym
imiennych wykazów głosowań radnych”;
7) w § 48 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni, Wójt oraz grupa
mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 100, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”;
8) § 53 otrzymuje brzmienie:
„§ 53.1. Głosowania, z wyjątkami zastrzeżonymi w ustawach są jawne.
2. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Rady.
3. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przy równoczesnym podniesieniu ręki.

1)

Zmiany do tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1432, poz. 1349 oraz poz. 1000.
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4. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych głosowanie za pomocą elektronicznego systemu głosowania
nie jest możliwe, Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie jawne imienne.
5. Głosowanie imienne przeprowadza się poprzez odczytanie z listy obecności imienia i nazwiska radnego,
który głosuje ustnie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymując się”, wpisując oddane głosy na przygotowanym do tego
celu imiennym wykazie głosowania, a następnie podsumowując.
6. Wynik głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
7. Imienny wykaz głosowania podpisuje Przewodniczący Rady i stanowi załącznik do protokołu sesji.”
9) w § 59 ust. 1:
a) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w liczbie od 3
do 5 radnych, ale nie mniejszej niż liczba klubów radnych.”;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczącego Komisji, a następnie Zastępcę Przewodniczącego
Komisji oraz członków Komisji wybiera Rada.”;
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Radny może być członkiem tylko jednej Komisji stałej z wyłączeniem
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”.
10) w § 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zadeklarowanie w nim
udziału przez co najmniej 3 radnych.”
11) zmienia się tytuł Rozdział 10, który otrzymuje brzmienie: „Zasady i tryb rozpatrywania skarg, wniosków
i petycji”.
12) w § 105 skreśla się ust. 2;
13) § 106 otrzymuje brzmienie:
„§ 106. 1. W sprawach skarg i wniosków właściwe zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W sprawach petycji właściwe zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach.”;
14) § 108 otrzymuje brzmienie:
„§ 108. Skargi, wnioski i petycje, które wpłynęły do Rady, przekazywane są niezwłocznie
Przewodniczącemu Rady, który:
1) przeprowadza kwalifikację pisma co do rodzaju sprawy i trybu jej rozpatrzenia;
2) przekazuje skargę, wniosek lub petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
3) czuwa nad terminowością rozpatrzenia i załatwienia skargi, wnioski lub petycji w tym zawiadamia
o każdym przypadku niezałatwienia ich w terminie.”
15) § 109 otrzymuje brzmienie:
„§ 109. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje wpływające do Rady skargi na działania
Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje kierowane do Rady.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest zobowiązana do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze, wniosku lub petycji;
2) przygotowanie projektu opinii lub też odpowiedzi w przypadku skargi;
3) przedłożenia propozycji, co do podjęcia ewentualnych działań o charakterze naprawczym.
3. Na żądanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Wójt oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy są zobowiązani do przedłożenia dokumentów urzędowych, udzielania wyjaśnień co do stanu
faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, wniosku, petycji nie później niż w ciągu 14 dni
od daty otrzymania pisma.
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4. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrując skargę, wniosek lub petycję we własnym zakresie
w oparciu o przekazaną dokumentację, wyjaśnienia skarżącego oraz inne udokumentowane okoliczności
sprawy jak również może zasięgać stanowiska innej stałej Komisji Rady, merytorycznie właściwej dla danej
sprawy.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrująca skargę może posiłkować się opiniami i ekspertyzami
specjalistycznymi.
6. Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt lub propozycję,
o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.
7. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzonej
przez Komisję skargi celem jej załatwienia i podjęcia stosownej uchwały.”.
16) w § 110 ust. 1:
a) słowo „skargi” zastępuje się słowami „skargi, wniosku i petycji”,
b) słowo „skarżącemu” zastępuje się słowami „skarżącemu lub wnioskodawcy”;
17) w § 110 ust. 3 słowo „skargi” zastępuje się słowami „skargi, wniosku i petycji”;
18) w § 112 słowo „skarg” zastępuje się słowami „skarg, wniosków i petycji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
J. Wolski

