
 

 

UCHWAŁA NR L/360/2018 

RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 24 marca 2003 roku  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy 

w Tarnowcu z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec (Dz.Urz.Woj.Podka. 

Nr 39 poz. 769 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

- Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy 

Tarnowiec; 

- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Tarnowiec; 

- Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy 

Tarnowiec; 

- Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnowiec; 

- Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Tarnowcu; 

- Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Tarnowiec; 

- Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym”; 

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kadencję rady gminy określa ustawa o samorządzie gminnym”; 

3) w § 18 ust. 2 skreśla się punkt 4 a dotychczasowy punkt 5 otrzymuje numerację jako punkt 4; 

4) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. O sesji zwyczajnej powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, 

wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, porządek obrad wraz 

z projektami uchwał i niezbędne materiały związane z porządkiem obrad. Dopuszcza się możliwość 

zawiadomienia także w formie elektronicznej za zgodą radnego”; 
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5) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Terminy o których mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynają swój bieg następnego dnia po wysłaniu 

zawiadomień i obejmują dzień odbywania sesji”; 

6) w § 20 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

„3. Sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk, a nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

w Tarnowcu, na stronie internetowej gminy Tarnowiec oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu”; 

7) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę może występować: 

1) Wójt; 

2) Komisja Rady; 

3) Grupa co najmniej 5 radnych; 

4) Klub radnych; 

5) Grupa mieszkańców gminy licząca co najmniej 200 osób”; 

8) § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie jawne przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie 

o samorządzie gminnym, jeżeli przepis szczegółowy nie stanowi inaczej”; 

9) § 34 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Wyniki głosowania zawierające imienne wykazy głosowań radnych zamieszcza się w protokole 

z sesji z zachowaniem kolejności alfabetycznej nazwisk oraz podaje się niezwłocznie do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowcu i na stronie internetowej 

gminy, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy”; 

10) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radni mogą pisemnie kierować do Wójta Gminy Tarnowiec interpelacje i zapytania na zasadach 

określonych w ustawie o samorządzie gminnym. 

2. Pracownik ds. obsługi Rady prowadzi rejestr interpelacji i zapytań radnych”; 

11) § 40 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada powołuje następujące komisje stałe: 

1) Komisję Rewizyjną; 

2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji; 

3) Komisję Budżetową, Rolnictwa i Infrastruktury; 

4) Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. 

2. Rada może w miarę potrzeb powołać komisje doraźne określając ich skład i zakres przedmiotowy 

działania w odrębnej uchwale. 

3. Stałe i doraźne komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdanie ze swej 

działalności. 

4. Przewodniczący Rady ustala terminy przedłożenia planów pracy i sprawozdań o których mowa 

w ust.3. 
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5. Liczbę członków Komisji i ich skład osobowy określa Rada w odrębnej uchwale”; 

12) w § 43 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 

„2. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Regulamin Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu”; 

13) w § 67 skreśla się ustęp 2, a dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numerację jako ustęp 2; 

14) § 73 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek Wójta , Rada powołuje i odwołuje Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym 

budżetu. 

2. Uchwała o odwołaniu Skarbnika powinna być podjęta po wysłuchaniu osoby, której dotyczy 

wniosek o odwołanie”; 

15) w załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Tarnowiec § 5 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. O terminie planowanej kontroli, przewodniczący Komisji Rewizyjnej obowiązany jest 

zawiadomić na piśmie kontrolowany podmiot co najmniej 7 dni przed planowaną jej datą”; 

16) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu: 

,,Załącznik nr 3 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie 

z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego pracą Komisji kieruje Wiceprzewodniczący Komisji. 

3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji 

w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na posiedzeniu. 

§ 2. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta Gminy Tarnowiec 

i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 

2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób umożliwiający 

bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę . 

3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania. 

4. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta Gminy Tarnowiec lub kierownika gminnej 

jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych ze 

sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie 

chronionej. Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązani są do udzielenia wyjaśnień 

i przedstawienia dokumentów ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Tarnowcu 
 

 

Jarosław Pękala 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 4031


		2018-09-25T12:48:46+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




