UCHWAŁA NR XLI/393/2018
RADY GMINY MALECHOWO
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malechowo.
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; poz. 1000; poz.1349; poz. 1432 ) Rada Gminy Malechowo uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/323/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Malechowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r.,
poz 136) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem, a po pkt 8 dodaje się pkt 9 i pkt 10 w brzmieniu:
„9) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumień Komisję Skarg Wniosków
i Petycji Rady Gminy Malechowo,
10) Klubie Radnych – należy przez to rozumieć Klub Radnych Gminy Malechowo.”;
2) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja organów sołectwa odpowiada kadencji Rady Gminy.”;
3) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Na pierwszej sesji Rada wybiera ze swojego grona:
1) Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady; funkcji tych nie można
łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej i w Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
2) Członków Komisji Rewizyjnej,
3) Członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
2. Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w głosowaniu jawnym.”;

wybiera się

4) w § 32 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Gminy.”;
5) § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spośród publiczności (Trybuna
Obywatelska).”;
6) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
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1) Komisji Rady,
2) Klubowi Radnych,
3) grupie minimum 3 Radnych,
4) Wójtowi,
5) Komitetowi inicjatywy uchwałodawczej, występującemu
uchwałodawczą, na zasadach określonych odrębną uchwałą.”;

z obywatelską

inicjatywą

7) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Głosowaniu Radnych podlegają w szczególności:
1) uchwały Rady,
2) wnioski Radnych,
3) wnioski Klubów Radnych.”;
8) § 48 otrzymuje brzmienie:
„§ 48. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.
2. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

sporządzenie

3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest
możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie jawne przez podniesienie ręki.
4. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane
głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na
sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady. Wyniki głosowania odnotowywane
są w protokole sesji.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
6. Imienny wykaz 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.”;
9) w DZIALE IV uchyla się Rozdział 12;
10) po DZIALE V dodaje się „DZIAŁ Va” w brzmieniu:
,,DZIAŁ Va
ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Rozdział 18a.
ORGANIZACJA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI"
11) dodaje się § 92a-92e w następującym brzmieniu:
„§ 92a. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji jest stałą komisją Rady Gminy.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji
przewodniczącego oraz trzech członków.

składa

się

z przewodniczącego,

zastępcy

3. Kluby radnych wskazują do komisji skarg, wniosków i petycji swoich przedstawicieli.
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4. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada, zastępcę przewodniczącego wybiera Komisja
spośród jej członków.
5. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego,
organizują pracę Komisji i prowadzą jej obrady.
6. Komisja skarg, wniosków i petycji realizuje swoje obowiązki na posiedzeniach
zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb.
§ 92b. Do zakresu działania Komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1) rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Wójta gminy i jednostek
organizacyjnych gminy,
2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy
dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienie praworządności, usprawnienia pracy
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokojenia potrzeb ludności,
3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.
§ 92c. Komisja skarg, wniosków i petycji prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie
skargi lub wniosku obowiązana jest do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze,
2) przygotowania stanowiska uzasadniającego przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie
rozpatrzenia skargi.
§ 92d. 1. Z posiedzenia Komisji sporządzony jest protokół . Protokół
podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

powinien być

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 92e. W I kwartale roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji składa na Sesji Rady
Gminy sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.”;
12) § 93 otrzymuje brzmienie:
„§ 93. Radni mogą tworzyć kluby radnych określone dalej jako "kluby" według kryteriów
przez siebie przyjętych, na zasadach określonych przez ustawę o samorządzie gminnym i Statut
Gminy.”;
13) § 94 otrzymuje brzmienie:
„§ 94. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej
3 radnych.
2. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.
3. Powstanie klubu musi zostać zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady.
4. W zgłoszeniu podaje się: nazwę klubu, listę członków, imię i nazwisko przewodniczącego
klubu.
5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.”;
14) w załączniku Nr 3:
a) skreśla się pkt 2,
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b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła Podstawowa
w Malechowie,”.

im.

"mjr.

Ryszarda

Markiewicza

ps.

Mohort"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji Rady Gminy następującej po kadencji, w czasie
której niniejsza uchwała została uchwalona.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Jolanta Kieres
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