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UCHWAŁA NR LXI/376/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2018 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Stąporków przyjętym uchwałą Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia
16 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stąporków (Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 15, poz. 171 z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:
1. W § 16 ust 3 otrzymuje brzmienie:
3.Komisje stałe, w tym komisja rewizyjna oraz komisja skarg, wniosków i petycji”.
2. W § 18 wprowadza się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe
pracownikom urzędu wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane
z funkcjonowaniem rady miejskiej wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane
z funkcjonowaniem rady miejskiej, komisji i radnych”
3. W § 33 wprowadza się ust. 4 i 5, które otrzymują brzmienie:
4. „Klubom radnych,
5. Grupie co najmniej 200 mieszkańców. Procedurę wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę
mieszkańców określa rada odrębną uchwałą”.
4. W § 36 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym użyciu urządzenia do liczenia
głosów umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdy
przeprowadzenie głosowania przy użyciu urządzenia do głosowania nie jest możliwe z przyczyn technicznych
przeprowadza się głosowanie imienne.
5. W § 36 ust 2 otrzymuje brzmienie:
2. Otwarcia urny oraz obliczenie głosów w głosowaniu tajnym dokonuje komisja skrutacyjna. Karty
z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu.
6. W § 36 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
4. W głosowaniu tajnym radni po wypełnieniu karty do głosowania kolejno wyczytywani w porządku
alfabetycznym wrzucają karty do urny.
7. W § 39 ust 1 otrzymuje brzmienie:
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1. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się proponowane rozstrzygnięcia oraz rubryki
z odpowiedziami „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
8. W § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku głosowania tajnego wyniki ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie
protokołu sporządzonego przez komisję.
9. W § 45 zmienia się treść ust.2, który otrzymuje brzmienie:
2. O uwzględnieniu zastrzeżenia lub poprawki do protokołu rozstrzyga przewodniczący po odtworzeniu
przebiegu sesji z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz wysłuchaniu wyjaśnień protokolanta.
10. W § 47 dopisuje się pkt.4, który otrzymuje brzmienie:
4.Komisję skarg, wniosków i petycji”.
11. W § 49 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
1.Liczba radnych wchodzących w skład komisji nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 6 radnych.
12. Po § 56 dopisuje się Rozdział IV a- Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jako
paragrafy od 56a do 56f w brzmieniu.
56a. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1. badanie skierowanych przez radę skarg na działalność burmistrza oraz gminnych jednostek
organizacyjnych
2. rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji.
56b.1. Jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji nie jest właściwa do zbadania skargi, o której mowa w §
56a ust.1 przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje skargę przewodniczącemu rady miejskiej
z wnioskiem o przesłanie jej organowi właściwemu oraz powiadomienie skarżącego.
2. Komisja proceduje w sposób umożliwiających radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania
skarg, wniosków i petycji,
3. Komisja skarg, wniosków i petycji, przeprowadzając postepowanie wyjaśniające w sprawie skargi,
występuje odpowiednio do burmistrza lub właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku i petycji.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji po uzyskaniu stanowiska , o którym mowa w ust.3 a także po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajmuje stanowisko w sprawie oraz przygotowuje w tej
sprawie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który przekazuje przewodniczącemu rady miejskiej.
§ 56c.1. Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji powołuje rada miejska,
2. Komisja skarg, wniosków i petycji spośród swoich członków wybiera zastępcę przewodniczącego na
pierwszym posiedzeniu.
3. Podczas nieobecności przewodniczącego lub niemożności sprawowania prze niego swojej funkcji,
czynności dokonuje jego zastępca.
§ 56d. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje pracami komisji.
§ 56e.W skład komisji wchodzą radni w tym, przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych
pełniących funkcje przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady miejskiej.
§ 56f. Posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji są protokołowane.
13. § 84.ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
14. § 93 otrzymuje brzmienie:
Radni mają prawo zgłaszać interpelacje i zapytania do burmistrza na zasadach określonych w ustawie.
§ 2. Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia a jej postanowienia będą miały zastosowanie poczynając od
kadencji rady gminy następującej po kadencji rady, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej

