
UCHWAŁA NR XLI/410/2018
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stawiguda

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VIII/57/2015  Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Stawiguda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz poz. 2859), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 skreśla się ust. 3;

2) dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. 1. Sesje rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk, a nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Stawigudzie, na stronie internetowej gminy Stawiguda oraz w inny sposób zgodny z ustawą o samorządzie 
gminnym.

2. Urządzenia służące rejestracji obrazu i dźwięku oraz obsługę urządzeń zapewnia wójt.”;

3) w § 29 dotychczasową treść oznacza się ust.1, dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wnioski o zmianę porządku obrad sesji można zgłaszać w każdym momencie jej trwania.”;

4) w § 30 skreśla się pkt.7;

5) skreśla się § 32 i § 33; 

6) w § 38 dodaje się ust 4, 5 i 6 w brzmieniu:

„4. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady. Przewodniczący poddaje wniosek  lub projekt 
uchwały pod głosowanie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym za pomocą 
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Wyniki 
głosowania podaje się niezwłocznie.

5. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 4 nie jest możliwe 
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.

6. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.”;

7) w § 41 skreśla się ust. 2 i 3 a brzmienie ust 1 stanowi treść § 41;

8) w § 42 ust 1 skreśla się wyraz „wiernie”;

9) w § 42 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) wyniki głosowania rady gminy w danej sprawie – w przypadku głosowania jawnego przeprowadzonego 
za pomocą urządzeń, o których mowa w § 38 ust. 4, do protokołu załącza się imienne wykazy głosowań 
radnych sporządzone za pomocą ww. urządzeń.”;

10) w § 42 ust. 2 dodaje się pkt 7a) w brzmieniu: „W przypadku głosowania imiennego, o którym mowa w § 
38 ust. 5 w protokole zamieszcza się imienne wykazy głosowań radnych, sporządzone na podstawie wyników 
głosowania.”

11) w § 42 dodaje się ust. 3, ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:
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„3. Protokół może być sporządzony za pomocą urządzeń, o których mowa w § 22a ust.1i uzupełniony 
o elementy wskazane w ust. 2.

4. Protokół sporządzony w sposób, o którym mowa w ust. 3, w części poświęconej wypowiedziom 
radnych, wójta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników komórek organizacyjnych 
urzędu oraz innych osób publicznych zawiera odnośnik do poszczególnych zarejestrowanych wypowiedzi 
tych osób, udostępnionych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na której publikowane są 
nagrania z obrad.

5. W przypadku opisanym w ust. 3 i 4 do protokołu nie załącza się pisemnego streszczenia wystąpień 
osób, o których mowa w ust. 4.”;

12) w § 46 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) grupa mieszkańców gminy posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale”;

13) § 51 otrzymuje brzmienie:

„§ 51. 1 Głosowanie jawne odbywa się w taki sposób, że radny, głosując za pomocą urządzenia, o którym 
mowa w § 38 ust. 4, opowiada się „za” uchwałą, 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.

2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno w porządku 
alfabetycznym z listy przez Przewodniczącego Rady, wypowiada się czy jest „za” uchwałą lub wnioskiem, 
czy jest „przeciw”, czy - o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od 
głosu”;

3. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.

4. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości co do przebiegu 
głosowania, obliczenia jego wyników, albo wprowadzenia radnych w błąd co do sposobu (zasad) 
głosowania, Rada może dokonać ponownego głosowania - reasumpcji. Wniosek o reasumpcję może być 
złożony tylko na tym posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. O przyjęciu głosowania rozstrzyga 
Rada.”;

14) skreśla się § 52;

15) w § 58 ust. 1 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – zasady i tryb działania komisji określa rozdział 6a”;

16) po § 91 dodaje się rozdział 6a „ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW 
I PETYCJI” w brzmieniu:

„§ 91a. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do 
Rady Gminy:

1) skarg na działalność Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) wniosków,

3) petycji składanych przez obywateli.

2. Komisja składa się z 4 członków wybranych przez Radę Gminy. Pracami Komisji kieruje wybrany 
przez Radę przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybrany przez komisję ze 
swego grona.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

4. Opinie, wnioski  stanowiska komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością 
głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji skarg wniosków i petycji.
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§ 91b. Jeżeli Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez 
obywateli, Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji niezwłocznie informuje o tym 
Przewodniczącego Rady.

§ 91c. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi 
obowiązana jest do:

1) wszechstronnego wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze,

2) przygotowania stanowiska uzasadniającego podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozstrzygnięcia 
skargi.

§ 91d. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji, rozpatrując wniosek lub petycję jest obowiązana do:

1) szczegółowego przeanalizowania przedmiotu wniosku lub petycji,

2) przygotowania stanowiska uzasadniającego podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozstrzygnięcia 
wniosku lub petycji.

2. W toku postępowania w sprawie wniosku lub petycji komisja skarg, wniosków i petycji może 
konsultować się z właściwymi merytorycznie komisjami rady.”;

17) § 92 otrzymuje brzmienie: „Radni mogą tworzyć kluby radnych.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów Gminy Stawiguda następującej po kadencji, 
w czasie, której uchwała została podjęta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Stawiguda oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wieczorek
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