RADA GMINY JASIENICA
'd-^^ lASTENiC-A 1^°

UCIIWALA NR XI.VIII/682/18
l^ADY GMINY JASIENICA
z dnia 30 sierpnia 20 18 r.

w sprawic xmiany Statutu Gminy Jasienica prxyj^tcgo w drodxc uchwaty Nr XLIV/416/10 Rady Gminy
Jasiciiica z dnia 25 marca 2010r. w sprawic uchwalcnia Statutu Gminy Jasicnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi^zku z art. 40 List. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 zc zm.)
Rada Gminy Jasicnica
uchwala co nast^pujc:

§1.
Zmienia si? postanovvicnia Statutu Gminy Jasienica przyji?tego uchwa4 Nr XL1V/416/10 Rady Gminy
Jasienica z dnia 25 inarca 2010 r. w sprawie uchwalenia Stalutu Gininy Jasienica w ten sposob,ze:
1) uchylasi? § 5;

2) w § 14 ust. 5 pkt 1 w jego dotychczasowej tresci wykresla si? slowa ,,i jednostek pomocniczych";
3)uchylasi?§ 18 List. 1 pkt 1,4 i5;

4) uchyla sii,; § 19 wjego dotychczasowej tresci i nadajc mu sit? nast^puJEjce brzmienie:
„§ 19. Interpelacjc i zapytania radnych sklada si? zgodnie z przepisami ustawy.";
5) w § 20:
- w ust. 1 wjego dotychczasowcj tresci wykresla s'^ slowa ,,zapytania i" oraz ,,aktualnych problemow",
- w ust. 2 i 3 wj ego dotychczasowej tresci wykresla si^ sbwa ,,zapytania",
6) dodajc si^; § 20a w nast^pujqcym brzinieniu:
„§ 20a. Wtasciwa komorka urz?du do spraw organizacyjnych prowadzi wykaz zgtoszonych na pismie
interpelacji, zapytan i wnioskow.";

7) uchyla si? § 24 wjego dotychczasowej tresci i nadaje mu si? nast^puj^ce brzmienie:
„§ 24. Po zamknii^ciu dyskusji Przewodniczqcy obrad rozpoczyna procedure glosowania

w przypadkach wymagaj^cych podj^cia uchwaly. Za pomocc) systemu do glosowania, radni poprzez
wybor wtascivvego przycisku oddajq swoj glos.";
8) uchyla sii,: § 26 List. 2 pkt 4;
9) uchyla si? § 26 ust. 2 pkt 6, wjego dotychczasowcj trcsci i nadaje mu si? nast^pujqce brzmienie:
,,6) przebieg obrad, teksty zgloszonych i uwzgli?dnionych wnioskow formalnych jak rowniez
odnolowanic faktovv zgloszenia pisemnych wystqpien,";
10) uchyla sii,; § 27 wjego dotychczasowej tresci i nadaje mu si^ nastt;pujqcc brzmienic:
„§ 27. Do protokolu dol^cza si^ w formie zatcjcznikow stanowiqcych jcgo integralnq cz?sc: list?

obecnosci radnych oraz odr^bnq listi,; zaproszonych gosci, teksty przyj^tych przcz Radt; uchwat, imienne
raporty przebicgu glosowan radnych lub imicnny vvykaz radnych z glosowania, oraz inne dokumenty
zlozone Przewodnicz<}cemu obrad.";
11) uchyla s\q § 28 ust. 3 wjcgo dotychczasowej tresci i nadaje si? nast^puj^ce brzmicnie:
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,,3. Protokot publikowanyjest w Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Gminy.";
12) uchyla si? § 28 ust. 4 wj ego dotychczasowej trcsci i nadajc mu sii? nast^puj^ce brzmicnie:
,,4. Przebieg obrad sesjijest nagrywany, cclem ulatwicnia sporz^dzenia protokotu. Zapis przechowuje
si? przez okres jcdncgo roku po zakonczcniu kadencji w ktorej zoslal wykonany.";
13) uchyla si^ § 30 wj ego dolychczasovvej trcsci i nadajc mu sii,; nast(,;pujc}ce brzmicnie:
„§ 30. 1. Inicjatyw^ uchwal'odawcz^ posiada kazdy radny, kluby radnych oraz Wojt.

2. Inicjatyw? uchwalodawczq posiada takze grupa mieszkancow Gminy posiadajqcych czynne prawa
wyborczc do Rady Gminy Jasicnica w liczbie wskazanej w ustawie. Zasady wnoszenia inicjatyw
obywatclskich przez mieszkancow, okrcsli odr^bna uchwata Rady Gminy.
3. Projekt uchwaly, po zgloszeniu inicjatywy uchwalodawczej przcz podmioty, o ktorych mowa
w ust. 1 i ust. 2 opracovvuje Wojt, bez wzglf?du na to kto by\ inicjatorem uchvvcily.";
14) uchyla si? § 35 wj ego dotychcxasowcj trcsci i nadaje mu si? nast^pujqce brzmicnic:

,,§35. 1. Glosowania jawnc 34 przcprowadzane z wykorzystaniem systemu do gbsowania. Raporty
przebicgu giosowan s^ dol^czanc do protokolu z sesji pod punktcm porz^dku obrad, ktorego dotyczc^.
T'^

2. Jesli glosowanie nic jest mozliwe w sposob o ktorym mowa w ust. 1 Przewodniczcjcy obrad
zarz^dza i przeprowadza glosowanie imiennc. W tym celu na przygotowanym imicnnym wykazie
Radnych, Przewodnicz^cy obrad tub wyznaczony przez niego Radny, przy nazwiskach Radnych
uporz^dkowanych alfabetycznie odnotowuje gtosy ,,za", ,,przeciw" i ,,wstrzymujqce si?". Wykaz
zwynikami glosovvania podpisujc Przevvodnicz^cy obrad. Wykaz dolqcza si? jako za^cznik do
protokolu zsesji.
3. Wyniki glosowan podczas scsji ogtasza Frxewodniczqcy obrad.";
14) uchyla si^ w § 4 1 ust. 1 pkt 4 w jego dotychczasowej tresci i nadaje mu sit,; nast^pujcjce brzmienie:
,,4) Skarg, Wnioskow i Petycji.";
15) po § 66 dodaje si^:
,,Roxdxial 5a.

Komisja Skarg, Wnioskow i Pctycji
§66a.

I.Picrwsze posiedzenic Komisji Skarg, Wnioskow i Pctycji zwokije czfonek Komisji najstarszy
wiekiem.

2. Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji wybiera ze swego grona Przewodniczqcego Komisji oraz
Wiceprzewodniczqcego Komisji w glosowaniujawnym.
3. W przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji zadania wykonuje Wiccprzcwodniczqcy
Komisji.

§66b.
I.Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji pracuje na posiedzeniach zwolywanych przez jej
Przcwodnicxqccgo, ktore odbywaj4 sii? w iniari? potrzeb.
2. Posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Pelycji mogq bye zwotywane takze na wniosek
Przewodniczqcego Rady.

3.Z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji sporzqdza si? protokot, ktory powinien bye
przyj<;ty przcz czlonkow komisji, a nast^pnic podpisany przez Przewodniczqcego lub zast^pci?
PrzcwodniczEjcego Komisji.
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4. Rozstrzygnii^cia Koinisji Skarg, Wnioskow i Pctycji podejmovvane 34 zwyld^ wi?kszosci<} glosow
w obecnosci co najmnicj polowy skladu Komisji.

§66c.
1. W sprawie wyli^czenia Wiceprzcwodniczqcego Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji oraz
poszczcgolnych cztonkow Komisji dccyduje pisemnic Przcwodniczqcy Komisji.

2. 0 wylqczcniu Przewodniczc}ccgo Komisji Skarg, Wnioskow i Pctycji dccyduje Rada.
§ 66d.
1. Post^powania w sprawach, Skarg, Wnioskow i Petycji przeprowadza sit? w sposob umozliwiaj^cy
bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelnejego udokumentowanic i ocen?.
2. Stan faktyczny ustala si? na podstawic dowodow zebranych w toku post(?powania.
3. Przewodniczqcy Komisji Skarg, Wnioskovv i Pctycji, o ile uzna to za koniecznc do prawidlowego
rozpatrxenia spravv, maze uzyskiwac dodatkowc wyjasnicnia i materialy od Wojta lub kierownika
gminncj jednostki organizacyjnej z zachowanicm przepisovv o lajemnicy prawnie chronionej.
4. Przewodnicz^cy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji pisemnie wnioskuje o udost9pnienie takich
materialow lub przedstawienie dodatkowych wyjasnieri wskazujqc termin ich udost(?pnienia lub termin
posicdzenia Komisji, na ktorym majq zostac udzielonc dodatkowc vvyjasnienia. Termin ten nie maze bye
krotszy niz 7 dni roboczych od dnia wplyni(,;cia wniosku.

5. Po przeanalizowaniu danej sprawy Komisja Skarg, Wnioskow i tlctycji opracowuje propozycj^
odpowicdzi na skargt?, wniosek lub petycj^. Przcvvodniczqcy Komisji na najblizszej sesji prezentuje
Radxie propozycj? odpowicdzi przyj^tq przez Komisj?. Rada dokonuje rozstrzygni^cia w drodze
uchwaly.";

16)uchylasi? §68 ust. 1.

§2.
Wykonanic uchwaty powicrza si? Wojtowi Gminy Jasicnica.

§3.
Uchwala wchodzi w zycic po uplywie 14dni od dnia ogtoszenia jej w Dzienniku Urz^dowym

Wojewodztwa Sl^skiego i ma zastosowanie do kadencji organow jednostck samorz^du terytorialnego
nast?pujqcych po kadencji, w czasie ktorej niniejsza uchwata weszla w zycie.

Przew

;Zc}cy J^.ady ^miny

\^1

^

An Batclt
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