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UCHWAŁA NR LV/283/2018
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy w Obrazowie uchwala co
następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Obrazów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/103/2016 Rady Gminy
w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2016r (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 520) wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) wójtowi,
2) komisjom,
3) co najmniej 3 radnym,
4) co najmniej 100 mieszkańcom gminy w trybie inicjatywy obywatelskiej,
5) klubom radnych.”.
2. § 38 skreśla się.
3. § 39 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady kart do głosowania.
2. W głosowaniu tajnym radni po wypełnieniu karty do głosowania kolejno w porządku
alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego wrzucają do urny kartę do głosowania.”.
4. § 41 otrzymuje brzmienie:
„1. W głosowaniu jawnym i jawnym imiennym porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie nad wnioskiem o przyjęciu uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
2) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
3) głosowanie nad poprawkami według kolejności zgłoszonych wniosków,
4) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.”.
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5. § 47 otrzymuje brzmienie :
„1. Nagrania obrad rady gminy udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrazów
www.bip.obrazow.pl , na stronie internetowej Gminy Obrazów oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
2. Protokół z sesji rady gminy zawiera ustalenie stanu faktycznego przebiegu sesji w szczególności:
1) stwierdzenie kworum,
2) wybór komisji skrutacyjnej,
3) ilość zgłoszonych interpelacji i zapytań,
4) imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji,
5) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
6) stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ na przebieg sesji, a także w załącznikach pełne teksty
podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów rozpatrywanych
przez radę.
3. Protokół podpisuje przewodniczący i osoba sporządzająca.”.
6. W § 50 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. komisję skarg, wniosków i petycji.”.
7. Po § 68 dodaje się rozdział w brzmieniu : ,,Zasady i tryb działania komisji skarg i wniosków’’
„§ 68a. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym po jednym
przedstawicielu z każdego klubu za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. W przypadku braku klubów rada wybiera członków komisji spośród radnych deklarujących
przynależność do komisji.”.
„§ 68b. 1. Komisja analizuje wpływające do rady skargi ,wnioski i petycje oraz przygotowuje opinie
w tej sprawie w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, którą przekazuje przewodniczącemu
rady.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w swojej działalności kieruje się zasadami legalizmu,
obiektywizmu, rzetelności oraz wnikliwości.
3. Pracami kieruje przewodniczący komisji. W razie nieobecności przewodniczącego jego zadania
wykonuje zastępca.
4. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub
kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajecie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem
skargi, wniosku i petycji.
5. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają przewodniczący komisji może zaprosić na jej
posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja
6. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, a okoliczności w nim wskazane
stanowią podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie skarg, wniosku lub petycji.
7. Komisja proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych terminów
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.”.
8. §71 skreśla się.
9. Po § 72 dodaje się rozdział w brzmieniu: ,, zasady działania klubów radnych.’’
„§ 72a. 1. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.”.
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„§ 72b. 1. Kluby mogą tworzyć własne regulaminy.
2. Klub informuje przewodniczącego rady o jego utworzeniu.
3. Zawiadomienie zawiera nazwę klubu, wykaz zrzeszonych w klubie radnych, wskazanie
przewodniczącego klubu.
4. Zmianę w składzie osobowym lub władzach klubu oraz informacje o rozwiązaniu klubu
przewodniczący klubu lub inny upoważniony członek klubu niezwłocznie zgłasza przewodniczącemu
rady.”.
„§ 72c. 1. Klub radnych ma uprawnienia do:
1) wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem sesji,
2) zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LIV/278/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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