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UCHWALA NR LVII/311/18

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 28

zmieniająca uchwałę

września

2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994)w związku z ustawą z dnia 11 stycznia
2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r.,
poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/87/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015
r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia
24 marca 2016r., poz. 1290 z późn.zm.) w ten sposób, że:
1)

§ 25 otrzymuje brzmienie:
przewodniczący

„§ 25. 1. Po stwierdzeniu quorum,

Z wnioskiem o
Burmistrz.
2. Zmiana
rady";

uzupełnienie, bądź zmianę porządku

porządku

obrad wymaga

obrad przedstawia porządek obrad.
obrad, może wystąpić radny oraz

bezwzględnej większości głosów

ustawowego

składu

2) w§ 28:
- ustęp 1 i 2

otrzymują

brzmienie:

„§ 28. 1. Z

inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić

grupa co najnmiej sześciu radnych,
Burmistrz, stałe komisje Rady oraz grupa co najnmiej 200 mieszkańców reprezentowana przez
Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, który tworzą co najnmiej trzy osoby spośród grupy 200
mieszkańców Gminy wpisanych do stałego rejestru wyborców, o którym mowa w Kodeksie
wyborczym.
2. Projekt

uchwały

z podpisami osób

podejmujących

Uchwałodawczej składa Przewodniczącemu

inicjatywę,

Komitet Inicjatywy
Rady, który zostaje opublikowany na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej",
- w

ustępie

„7) projekt
później niż

3 punkty 7 i 8

otrzymują

brzmienie:

uchwały z inicjatywy mieszkańców winien zostać rozpatrzony przez
w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia.

Radę

nie

8) na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do
porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych,
jeżeli wpłynął on do rady gminy co najnmiej 7dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden
projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy";
3) § 31 otrzymuje brzmienie:

1

radny ma prawo kierowania na piśmie interpelacji i zapytań do Burmistrza za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady, na które odpowiedź udzielana jest w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania".
„§

31.Każdy

4) w§ 36:

- ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 36. 1. Z każdej sesji pracownik Biura Rady sporządza protokół stanowiący urzędowy zapis
przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności
radnych, sołtysów i osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały i interpelacje pisemne.
Dla prawidłowego sporządzenia protokołu, pracownik Biura Rady korzysta z urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk, który przechowuje się przez okres kolejnej kadencji"
- w ustępie 2 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) imienny wykaz głosowań lub przebieg

głosowania

imiennego",

5) w § 38 dodaje się ustępy 3- 6 w brzmieniu:
„3. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
4.

Głosowanie

sporządzanie

jawne na sesjach rady odbywa się za pomocą
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

urządzeń umożliwiających

5. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 4 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Przewodniczący Rady
wyczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy głosują „za", „przeciw", „wstrzymuje
się". Głosowanie to jest odnotowywane w protokole z podaniem imienia i nazwiska biorących
udział w głosowaniu. Na podstawie głosowania sporządzany jest imienny wykaz głosowań.
6. hnienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy";
6) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. 1. Rada powołuje następujące komisje

stałe:

1) Komisję Rewizyjną
2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
3) Komisję Budżetową i Infrastruktury
4) Komisję Oświaty i Spraw Społecznych
5) Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
2. W skład Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi 5-7 radnych, w
tym przedstawiciele wszystkich klubów i komisji stałych z wyłączeniem przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego.

3. Skład pozostałych Komisji wynosi od 5-7 radnych, z tym że skład w komisji Budżetowej i
Infrastruktury wchodzą proporcjonalnie radni z okręgów zarówno miejskich jak i wiejskich.
4. Radny nie może być

członkiem więcej niż

dwóch komisji

7) po rozdziale 8 Komisja Rewizyjna dodaje się

rozdział

stałych",

Sa w brzmieniu:

„Sa. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2

1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów.
obowiązki

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji realizuje swoje
zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby.
3. Do zakresu działania Komisji skarg, wniosków i petycji
propozycji lub projektu stanowiska w sprawach:
1) skarg dotyczących zadań lub

działalności

należy

na posiedzeniach

przygotowanie dla Rady

Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy,

2) wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności
3) petycji kierowanych do rady.
4. Przewodniczący, jego Zastępca oraz pozostali członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od
udziału w działaniach Komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność.
5. O wyłączeniu

członka

z posiedzenia komisji decyduje Komisja w głosowaniu jawnym.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy art.
24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Postępowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji prowadzi się na podstawie dowodów i
informacji uzyskanych w toku czynności w tym celu komisja może wystąpić o pisemne
wyjaśnienia i określić termin ich udzielenia.
§ 2.W pozostałym zakresie uchwałę pozostawia się bez zmian.

§ 3.

1.

Uchwała

Urzędowym

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Zachodniopomorskiego.

ogłoszenia

w Dzienniku

f

2. Przepisy statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji następującej
po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała wejdzie w życie.
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