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Protokół z posiedzenia  

Komisji Statutowej Rady Gminy  

odbytego w dniu 29 sierpnia 2018 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

Konsultacja projektu Statutu Gminy Niwiska. 

 

  Przewodnicząca Komisji Ewa Jachyra przywitała zebranych członków Komisji. 

Podczas obrad ustalono i zaakceptowano następujące zmiany: 

 

1. § 15 otrzymuje nowe brzmienie”  

      Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) Rewizyjną, 

2) Budżetową, 

3) Społeczną, 

4) Gospodarczą, 

5) Skarg, wniosków i petycji”; 

Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 

W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania 

określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.” 

2. w § 38 uchyla się pkt 6 i pkt 7;  

3. uchyla się § 40; 

4. uchyla się § 41; 

5. w § 42  dodaje się  ust.6 w brzmieniu: 

 „6. Radni oraz mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie 

gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.”; 

6. w § 52 w ust. 3 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 

„7) imienne wykazy głosowań radnych”; 

7. w par. 57 w ust.1 dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu:  

„Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie mieszkańców, o której mowa w ustawie o 

samorządzie gminnym w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, oraz  klubom 

radnych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym”; 

8. par. 63 otrzymuje brzmienie:  

„1.W głosowaniu jawnym radni głosują w sposób określony w ustawie o samorządzie 

gminnym.  

2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.”; 

9. w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Postanowienie ustępu 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, 

wniosków i petycji.”; 

10. po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa w brzmieniu: 

„Rozdział VIa. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
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§104a.  

1.  Rada, w celu określonym w art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, powołuje 

komisję skarg, wniosków i petycji. 

2.  Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 

Przewodniczącego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku 

lub petycji.  

§104b. 

1. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji zwanej dalej „komisją"  

kieruje jej przewodniczący. 

2. Przewodniczący komisji: 

  1) organizuje pracę komisji. 

  2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji. 

  3) składa Radzie sprawozdania z działalności komisji. 

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności pełnienia   

przez niego obowiązków zadania przewodniczącego komisji wykonuje upoważniony 

przez niego członek komisji. 

§104c. 

1.  Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej 

połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów. 

2. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wraz z porządkiem obrad powinno być 

dostarczone członkom komisji co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony. 

3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział zaproszeni goście (radni nic będący jej 

członkami, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i inne osoby). 

4. Udział w głosowaniu biorą tylko wyłącznie członkowie komisji. 

5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 

komisji lub członek komisji jeżeli przewodniczy obradom oraz protokolant. 

§104d. 

1.  Rozstrzygnięcia komisji maja formę projektów uchwal Rady opinii lub wniosków  

i są przedkładane Radzie. 

2. Komisja składa Radzie pisemne sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej 

raz w roku. 

§104e. 

1.  Jeżeli komisja uznam że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku  

lub petycji niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Komisja badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku  

ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może: 

1)  występować do Wójta lub właściwego kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej z wnioskiem o złożenie wyjaśnień. 

2) zbierać i gromadzić materiały, informacje oraz wyjaśnienia.  
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3) przeprowadzać czynności kontrolne. 

3.  Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa 

w ust. 2. opracowuje projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku 

lub petycji.”. 

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


