
UCHWAŁA NR ORN.0007.70.2018
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Olecko stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.65.2016 Rady 
Miejskiej w Olecku z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. 
Warm. - Maz. z 2016 r. poz. 4105) zmienionej uchwałą Nr ORN.0007.59.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 
29 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2017 r. poz. 4321) oraz uchwałą Nr ORN.0007.2.2018 
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2018 r. poz. 1167) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 2 - 4 otrzymują brzmienie:

„2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą 
poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej 
ustawie.

3. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy prowadzi Burmistrz.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wykaz jednostek pomocniczych gminy prowadzi Burmistrz.”;

3) w § 14:

a) ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do 
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu 
do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów 
posiedzeń Rady i Komisji.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji udostępniane są zainteresowanym do wglądu w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie 30 dni od dnia 
posiedzenia”,
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c) skreśla się ust. 5-7.

4) w § 15 w ust. 2 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.”;

5) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo 
wybranego Burmistrza albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji 
Burmistrza. Po upływie kadencji Burmistrza, Zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu 
objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.”;

6) w § 19 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju.”;

7) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium, podjęta po upływie 
9 miesięcy od dnia wyboru Burmistrza i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest 
równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza. 
Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada zapoznaje się 
z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym”;

8) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„21a. 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego.”;

9) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Rada, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru Burmistrza i nie później niż na 9 miesięcy 
przed zakończeniem kadencji, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium lub nieudzielenie 
Burmistrzowi wotum zaufania jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.”;

10) w § 24:

a) w ust. 3:

- zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Fakt utworzenia Klubu musi być zgłoszony Przewodniczącemu 
na piśmie, przy czym zgłoszenie powinno zawierać nazwę klubu, członków wchodzących w jego 
skład oraz władze reprezentujące klub.”,

- skreśla się zdania: trzecie i czwarte;

b) w ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Klub tworzy co najmniej 3 radnych.”.

11) w § 34:

a) w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Informację o zwołaniu sesji nadzwyczajnej podaje się do publicznej wiadomości 
w sposób określony w § 36 ust. 3.”,
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b) skreśla się ust. 5;

12) w § 36:

a) ust. 2-3 otrzymują brzmienie:

„2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się najpóźniej na 9 dni przed terminem obrad drogą 
elektroniczną: radnych, Burmistrza, sołtysów sołectw i przewodniczących rad i zarządów osiedli 
dołączając porządek obrad wraz z projektami uchwał, a dodatkowo drogą pisemną sołtysów, 
przewodniczących rad i zarządów osiedli oraz innych zaproszonych gości informując o miejscu 
publikacji materiałów będących przedmiotem obrad.

3. Zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał podaje się niezwłocznie do wiadomości 
publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”,

b) w ust. 4:

- skreśla się pkt 1 i 5,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oświadczenia radnych.”.

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oświadczenia radnych”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na wniosek Burmistrza lub klubu radnych Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do 
porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, zgłoszony przez Burmistrza lub klub radnych, jeżeli 
wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem sesji. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady.”.

13) skreśla się § 37;

14) w § 39:

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnej stronie internetowej 
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.

15) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. 1. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do 
Burmistrza.

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie 
przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je 
niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić 
odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
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5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 
poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnej stronie internetowej, 
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”;

16) § 47 otrzymuje brzmienie:

„Radni mają prawo zgłaszać oświadczenia na sesjach.”;

17) w § 55 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. Z każdej sesji sporządza się protokół.

2. Do protokołu z sesji dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, 
teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia radnych, teksty zgłoszonych 
oświadczeń i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego. Załącznikiem do protokołu jest 
również nagranie rejestrujące obraz i dźwięk.”;

„4. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu  w terminie 30 dni od dnia posiedzenia.”;

18) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. Obsługę sesji oraz Komisji Rady (wysyłanie zawiadomień, sporządzanie protokołów oraz 
wyciągów z protokołów, itp.) sprawuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego.”;

19) w § 57 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przebieg obrad uwzględniający odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień oraz wystąpień 
ustnych.”;

20) w § 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe 
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.

1b. 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.”.

21) § 62 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi propozycja, wniosek lub 
kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku przedstawienia kilku propozycji, 
wniosków lub kandydatur w jednej sprawie przeprowadza się jedno głosowanie.”;

„2. Głosowanie bezwzględną większością głosów, oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, 
które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy 
„przeciw” i „wstrzymujących się”.”;

„3. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek 
lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za przedmiotem poddanym 
pod głosowanie, przewyższająca połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.”;
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„4. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za 
wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów, zaś przy nieparzystej 
liczbie głosujących oznacza, że za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów co najmniej 
o jeden głos większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.”;

22) w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W trybie przewidzianym dla uchwał Rada może również podejmować rezolucje, stanowiska, 
apele, oświadczenia i opinie.”;

23) § 64 otrzymuje brzmienie:

„§ 64. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;

24) w § 65 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą mogą:

1) grupa co najmniej 300 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego na zasadach określonych odrębną uchwałą,

2) radni,

3) Komisje Rady.

2. Projekt uchwały wnoszony przez radnych, Komisje Rady, powinien być zaopiniowany przez 
Burmistrza w ciągu 14 dni od jego otrzymania pod względem merytorycznym i formalnoprawnym oraz 
przekazany Radzie”;

25) § 66 otrzymuje brzmienie:

„§ 66. 1. W sprawie nagłej, wymagającej przez Radę natychmiastowych rozstrzygnięć, inicjatywa 
podjęcia uchwały wraz z konkretnym projektem może zostać zgłoszona w trakcie obrad sesji przez 
Burmistrza lub Przewodniczącego Rady.

2. Rada, po wysłuchaniu uzasadnienia Burmistrza lub Przewodniczącego Rady, decyduje 
o włączeniu projektu zgłoszonego w tym trybie pod obrady toczącej się sesji”;

26) w § 75 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;

27) w § 76:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania Komisji wymienionych w § 75 pkt 1-4 należą sprawy:”,

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rolnictwo i gospodarka nieruchomościami”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zadania i zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określone są w rozdziale 10a.”.

28) § 77 otrzymuje brzmienie:

„§ 77. 1. Radny może uczestniczyć w pracach jednej z Komisji, o których mowa w § 76 ust. 1-3 oraz 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej albo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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2. Komisja Rady nie może liczyć mniej niż 6 radnych. Nie dotyczy to Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Statutowej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;

29) w § 78 skreśla się ust. 3;

30) w § 79 dodaje się:

a) ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Radny nie może jednocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady 
oraz komisji.”,

b) ust. 5 w brzmieniu:

„5. Protokół z posiedzenia komisji powinien zawierać: numer, datę, nazwisko i imię osoby 
przewodniczącej obradom i protokolanta, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, porządek 
posiedzenia i jego przebieg, a w szczególności wynik zaopiniowania projektów uchwał 
z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” oraz podpis osoby 
przewodniczącej obradom i osoby sporządzającej protokół.”.

31) w § 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną, zwaną w tym rozdziale Komisją.”;

32) po Rozdziale 10 dodaje się Rozdział 10a w brzmieniu:

„Rozdział 10a.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

§ 94a. 1. Rada rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji, zwaną w tym rozdziale Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych 
pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Przedmiotem działania Komisji jest:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach skarg obywateli na działania Burmistrza 
i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych w trybie ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej,

2) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach wniosków obywateli, składanych w trybie ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego.

3) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach petycji, składanych w trybie ustawy o petycjach.

4. Do Komisji mają zastosowanie przepisy § 84 ust. 3-5.”;

33) skreśla się Rozdział 14 Wspólne sesje Rad.

34) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

35) skreśla się załączniki Nr 4 i 5.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następujących po 
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Wojciech Rejterada
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Załącznik Nr 3a 

do Statutu Gminy Olecko 

Załącznik do uchwały Nr ORN.0007.70.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 września 2018 r.
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