
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/295/2018 

RADY GMINY HACZÓW 

z dnia 6 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Haczów 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust.2 pkt 1,art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018r.  poz.994 z późn.zm.) 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 września 2016r.  w sprawie Statutu 

Gminy Haczów zmienionej uchwałą Nr XXXIII/208/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Haczów,  wprowadza się następujące zmiany:  

1) po  28 dodaje się  28a w brzmieniu: 

„§ 28a. Porządek obrad sesji Rady Gminy, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie 

i przeprowadzenie debaty o raporcie o stanie Gminy.”; 

2) skreśla się § 30 i § 31. 

3) w § 32 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Na sesji Rady Gminy w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona 

debata nad tym raportem, Przewodniczący Rady dopuszcza do głosu formalnie zgłoszonych 

mieszkańców Gminy po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniem radnych.”; 

4) w § 40 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.”; 

5) w § 40 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,  w kolejnym dniu następującym po sesji, będącym dniem 

roboczym wynikającym z harmonogramu pracy, ustalonego w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy 

Haczów.”; 

6) w § 43 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
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„§ 43. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Radny, Wójt, Komisja Rady, Klub Radnych oraz grupa 

mieszkańców Gminy w liczbie, co najmniej 200 osób.”; 

7) w § 43 skreśla się ust. 2 i 3. 

8) § 47 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 47. 1. Głosowanie jawne  zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. 

2. W razie braku możliwości  przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia 

głosów, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie przez podniesienie ręki. Przewodniczący obrad 

przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. 

3. Do przeliczenia głosów, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący obrad może korzystać 

z pomocy Wiceprzewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wyznaczonego radnego. 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.”; 

9) po Rozdziale 9 dodaje się Rozdział 9a w brzmieniu: 

„Rozdział 9a. 

Komisja skarg, wniosków i  petycji  

§ 74a. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i   petycji należy: 

1) rozpatrzenie skarg na działanie Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, 

2) rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli, 

3) rozpatrywanie petycji składanych  przez obywateli. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z Przewodniczącego Komisji, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz członków. 

3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada. 

4. Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego. 

§ 74b. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji skarg, wniosków i petycji i prowadzi jej 

obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania , jego zadania 

wykonuje Zastępca. 

§ 74c. Wpływające do rady skargi, wnioski i petycje Przewodniczący Rady kieruje do 

Przewodniczącego Komisji. 

§ 74d. 1. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do Wójta lub 

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej  o pisemne zajęcie stanowiska  w sprawie będącej 

przedmiotem skargi, wniosku i petycji. 

2. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej 

posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

3. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu 

Komisji. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

§ 74e. 1. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę projektów uchwał Rady, opinii lub wniosków i są 

przedkładane Przewodniczącemu Rady. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie 

ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. 

§ 74f. Komisja skarg, wniosków i petycji składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności 

za rok poprzedni do 31 marca następnego roku.”; 
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10) w § 79 ust. 2 oraz w § 81 ust. 2 lit. b liczbę „4 ” zastępuje się liczbą „3”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji organów gminy 

następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Haczów 

 

 

mgr Robert Szmyd 
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