
 

 

UCHWAŁA NR V.27.2019 

RADY GMINY STARE JUCHY 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zmian Statutu Gminy Stare Juchy 

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

poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Stare Juchy, stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/38/03 Rady Gminy Stare 

Juchy z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Statutu Gminy Stare Juchy (tj. Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego Nr 142, poz. 1710 z późn. zm.) zmienionym uchwałami Rady Gminy Stare Juchy:  

nr VI/25/07 z dnia 07 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia  2007 r. Nr 51, 

poz. 815), nr XLIV/253/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia  

16 lutego 2010r. Nr 16, poz. 449), nr XXI.120.2012 z dnia 24 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z  dnia 13 sierpnia 2012 r., poz. 2288) i  nr VII.50.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2015 r., poz. 2637) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 32 otrzymuje brzmienie:  ”§ 32.  Funkcji o których mowa w art. 31 nie można łączyć z funkcją członka 

komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji.”. 

2) uchyla się § 35. 

3) w § 48 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ”5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.”. 

4) § 54 otrzymuje brzmienie: ”§ 54.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie 

przyjętych, na zasadach określonych przez ustawę o samorządzie gminnym i Statutu Gminy. 

2. Radny może przynależeć wyłącznie do jednego klubu.”.  

5) po § 54 dodaje się § 54a – § 54g w brzmieniu: ”§ 54a. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie 

zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 

2. W zgłoszeniu podaje się: 

1) nazwę klubu, 

2) listę członków, 

3) imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu. 

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest obowiązany do 

niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. 

§ 54b. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. 

§ 54c. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. 

§ 54d. Klub radnych ulega rozwiązaniu na skutek: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Poz. 1983



1) uchwały klubu; 

2) zmniejszenia się liczby członków klubu poniżej 3; 

3) upływu kadencji Rady. 

§ 54e. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne za Statutem Gminy. 

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przekładania regulaminów klubów 

Przewodniczącemu Rady. 

4. Postanowienia ust. 3 dotyczą także zmian regulaminów. 

§ 54f. 1. Klub radnych ma prawo przedstawiać stanowisko klubu we wszystkich sprawach będących 

przedmiotem obrad Rady. 

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady gminy wyłącznie przez swych przedstawicieli. 

§ 54g. Na wniosek Przewodniczących klubów Wójt Gminy obowiązany jest zapewnić warunki  w zakresie 

niezbędnym do ich funkcjonowania.”. 

6) § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”3. Zastępca wójta i skarbnik gminy zatrudnieni są na podstawie 

powołania.”.  

7) § 87 otrzymuje brzmienie: ”§ 87. 1. Sesje są jawne, transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz  i dźwięk oraz dostępne dla publiczności, która może zajmować wyznaczone jej 

miejsca. 

2. Nagrania obrad, imienne wykazy głosowań  radnych, jak również treść interpelacji i zapytań  radnych 

oraz udzielonych na nie odpowiedzi, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty". 

8) w § 109 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: ”4) grupie co najmniej 100 mieszkańców gminy, 

posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego.”. 

9) § 118 otrzymuje brzmienie: ”§ 118 1. Głosowania na sesjach są jawne, chyba że ustawy stanowią inaczej. 

2. Głosowania jawne nad wnioskami zgłoszonymi podczas sesji odbywa się przez podnoszenie ręki, chyba 

że rada zdecyduje o głosowaniu imiennym. Głosowania jawne nad uchwałami odbywa się w sposób określony 

w ust. 3-5 niniejszego paragrafu. 

3. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowania, opowiada się „za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw", czy 

- o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania - „wstrzymuje się od głosu", dodatkowo 

sygnalizując sposób głosowania poprzez podniesienie ręki. 

4. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 3 nie jest możliwe z przyczyn 

technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, 

po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wyznaczoną, wypowiada 

się, czy jest „za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw", czy 

- o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania - „wstrzymuje się od głosu". 

5. Rada może postanowić, iż głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie

 podpisanych kart do głosowania. 

6. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.”. 

10) po Dziale III dodaje się  Dział IV w następującym brzmieniu: 

”DZIAŁ IV Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 162a. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, zwaną dalej Komisją, w celu rozpatrywania 

skarg, wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie 

określonym ustawami. 

2. Komisja podlega Radzie. 
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3. Jeżeli Rada gminy jest niewłaściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, 

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Rady. 

§ 162b. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę 

potrzeb. 

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

Przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

§ 162c. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

2. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu Komisji po uwzględnieniu ewentualnych uwag, chyba 

że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym terminie. 

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant. 

§ 162d. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może: 

1. występować do Wójta Gminy 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. 

§ 162e. 1. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź 

nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. 

2. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym   

w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

§ 162f. 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z jej prac w sprawach, w których może powstać 

podejrzenie o jego stronniczość. 

2. W sprawach wyłączenia członka Komisji decyduje Przewodniczący Komisji. 

3. W sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.”. 

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Andrzej Kozłowski 
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