UCHWAŁA NR L/265/2018
RADY GMINY SADOWNE
z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Sadowne stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/137/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia
26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Komisji Skarg – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Sadowne.”;
2) W § 12 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Skarg, Wniosków i Petycji”;
3) W § 26 uchyla się pkt 5 i 6;
4) Uchyla się § 28 i § 29;
5) § 39 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) imienne wykazy głosowania radnych lub wyniki głosowania tajnego, w tym głosy ważne i nieważne,”
6) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze
składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
5. Głosowanie imienne odbywa się poprzez odczytanie przez Przewodniczącego w kolejności
alfabetycznej nazwisk radnych oraz wyrażenie przez każdego z wyczytanych radnych swojego stanowiska
w sprawie będącej przedmiotem głosowania poprzez wypowiedzenie jednego ze słów: „za”, „przeciw” lub
„wstrzymuję się”.
7) Po Rozdziale VI. dodaje się Rozdział VIa., który otrzymuje brzmienie:
„Rozdział VIa.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg
§ 93a.
1. Do zadań Komisji Skarg należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady:
1) skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) wniosków,
3) petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja Skarg może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady ustnie.
3. Jeżeli Komisja Skarg uzna, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji Rada niezwłocznie
przekazuje ją właściwemu organowi albo wskazuje właściwy organ, o czym Rada powiadamia odpowiednio

skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.
§ 93b.
1. Komisja Skarg, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą,
wnioskiem lub petycją, może:
1) wystąpić do Wójta albo właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie
stanowiska,
2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,
3) przeprowadzić czynności kontrolne. §77 stosuje się odpowiednio.
2. Komisja Skarg, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1, wydaje opinię
w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje
ją Przewodniczącemu Rady.
§ 93c.
1. Komisja skarg obraduje na posiedzeniach, przy obecności przynajmniej połowy składu komisji.
2. Przewodniczący Komisji Skarg zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami.
§ 93d.
1.

Rezygnacja lub odwołania członka Komisji Skarg lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa
prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji Skarg zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.

2.

Przewodniczącego Komisji Skarg powołuje Rada.

3.

Komisja Skarg wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.

4.

W I kwartale roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Skarg składa na sesji Rady sprawozdanie
z jej działalności.”.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji organów
wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

