
UCHWAŁA NR LIX / 350 / 2018
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czarnocin

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

§ 1. W Statucie Gminy Czarnocin, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/64/2008 Rady Gminy 
w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarnocin, wprowadza się 
następujące zmiany: 

I. §19 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: 

„§19 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według własnego wyboru. Radny może należeć do jednego klubu. 

2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej trzech radnych. 

3. Kluby radnych są ciałami działającymi w ramach Rady. 

4. Kluby radnych działają na podstawie własnego regulaminu. Regulamin nie może być sprzeczny z niniejszym 
statutem. 

5. Utworzenie klubu winno zostać zgłoszone przez przewodniczącego klubu Przewodniczącemu Rady w formie 
pisemnej w terminie jednego tygodnia od jego utworzenia. Do zgłoszenia należy załączyć listę radnych, którzy do 
klubu przystąpili oraz regulamin klubu. 

6. Rozwiązanie klubu radnych oraz zmiany w jego składzie muszą zostać zgłoszone przez przewodniczącego 
klubu Przewodniczącemu Rady w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian. W przypadku rozwiązania klubu fakt 
ten zgłasza ostatni przewodniczący klubu. 

7. Klub ulega rozwiązaniu z upływem kadencji Rady.”

II. Po § 26 Statutu dodaje się § 26a o następującej treści: 

„§ 26a 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest powołana do rozpatrywania skarg na działania wójta 
i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli. 

2. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, 
rzetelności oraz wnikliwości. 

3. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym po jednym przedstawicielu z każdego 
klubu za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

4. W przypadku braku klubów Rada wybiera członków komisji spośród radnych po uzyskaniu ich zgody. 

5. Komisja rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, który przekazuje Przewodniczącemu Rady. 

6. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji. W razie nieobecności Przewodniczącego jego zadania 
wykonuje Zastępca. 

7. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub kierownika 
jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku i petycji. 

8. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie 
podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

9. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, a okoliczności w nim wskazane stanowią 
podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji. 

10. Komisja proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania 
skarg, wniosków i petycji.”

III. § 46 pkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 
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„2. Radni mają prawo zgłaszać interpelacje i zapytania do wójta na zasadach określonych w Ustawie.”. 

IV. § 52 pkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić: radny, komisja Rady, klub radnych, Wójt, 
grupa co najmniej 100 mieszkańców gminy, w trybie „obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”. 

V. W § 52 Statutu dodaje się punkty od 5 do 7 o brzmieniu: 

„5. Projekt uchwały podpisuje inicjator uchwały. W przypadku, gdy inicjatorem jest komisja Rady lub klub 
radnych, projekt uchwały podpisują odpowiednio członkowie komisji lub klubu radnych. 

6. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem.. 

7. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą 
odpowiadać składane projekty określi Rada w odrębnej uchwale.”

VI. § 57 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: 

„ § 57 1. Głosowanie jawne imienne, w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych nie jest możliwe z przyczyn 
technicznych, przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym są wyczytani przez 
Przewodniczącego, który dokonuje na liście imiennego głosowania adnotacji „za”, „przeciw”, „wstrzymał się od 
głosu” przy nazwisku radnego i ustala wynik głosowania. 

2. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią Rady karty do głosowania. Radni po 
wypełnieniu karty do głosowania kolejno w porządku alfabetycznym wyczytywani wrzucają karty do urny. 

3. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w głosowaniu tajnym dokonuje komisja skrutacyjna.”. 

VII. § 58 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„§ 58 1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczącego. 

2. Jeżeli w porządku obrad przewiduje się przeprowadzenie głosowania tajnego, Rada dokonuje wyboru 
spośród radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania tajnego.”

VIII. W załączniku Nr 7 do Statutu dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu: 

„6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i jej przepisy stosuje się do kadencji Rady Gminy w Czarnocinie następującej po kadencji, 
w czasie której niniejsza uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX / 350 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 roku 
W dniu 31 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych (Dz.U. z 2018. poz. 130). 
Art. 15 tej ustawy wskazuje, ze przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do 
kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym 
ustawodawca umożliwił organom jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji możliwość przygotowania 
odpowiednich aktów prawa miejscowego niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te winny 
zostać przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, ze wejdą one w życie z dniem 
rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kolejnej kadencji. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo - organizacyjne gminy jest jej statut. Przedłożony 
projekt uchwały zawiera zakres zmian w Statucie Gminy Czarnocin niezbędnych do wprowadzenia w bieżącej 
kadencji w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej. Są to zapisy dotyczące głosowania imiennego oraz 
tajnego wraz z procedurami ich przeprowadzania, interpelacji i zapytań radnych, klubów radnych oraz 
obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji. 
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