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UCHWAŁA NR L/391/18
RADY GMINY SANTOK
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Santok
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/226/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Santok, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2017r., poz. 854
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przewodniczący jest zwierzchnikiem pracowników wykonujących obsługę rady w zakresie zadań
organizacyjnych, prawnych oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych,
w granicach określonych przez ustawę o samorządzie gminnym.”;
2) w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Po otwarciu sesji przewodniczący informuje wszystkich obecnych, że przebieg sesji jest transmitowany
i nagrywany przy pomocy urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.”;
3) w § 28 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni – na ręce
Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.”;
4) w § 30 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przewodniczący Rady udziela głosu osobie spośród publiczności podczas debaty nad raportem o stanie
gminy pod warunkiem pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób, złożonego
najpóźniej na dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być omawiany raport o stanie gminy i według
kolejności otrzymanych zgłoszeń.”;
5) w § 47:
a) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
urządzeniu umożliwiającym sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań.”,
b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11 W przypadku braku technicznej możliwości przeprowadzenia głosowania w sposób określony w ust. 1
przeprowadza się głosowanie imienne.”.
6) w § 54 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 2415

„1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Komisję Rewizyjną;
2) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
3) Komisję Budżetu i Gospodarki;
4) Komisję ds. Społecznych i Oświatowych.”;
7) w § 69 uchyla się pkt 2 – 6;
8) po § 87 wprowadza się nowy rozdział:
„Rozdział 6. Komisja skarg, wniosków i petycji”;
9) dodaje się § 871 w brzmieniu:
„§ 871. 1. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący komisji.
2. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W skład komisji nie mogą
wchodzić przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady.”;
10) dodaje się § 872 w brzmieniu:
„§ 872. 1. Rada powołuje komisję w celu analizy i przygotowania opinii w sprawie skarg i wniosków oraz
petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.
2. procedura rozpatrywania skarg obejmuje:
a) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg wpływających do Rady w trybie przepisu
art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) Przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w pkt a) zleca Przewodniczący Rady w ciągu 3 dni
roboczych od dnia wpłynięcia skargi do Rady,
c) Przewodniczący Komisji w terminie do 10 dni od dnia otrzymania skargi, przedkłada Przewodniczącemu
Rady informację o sposobie rozpatrzenia skargi przez komisję wraz z uzasadnieniem. Powyższa informacja
stanowi podstawę do opracowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
d) W sprawach skomplikowanych, wymagających zgromadzenia dodatkowych wyjaśnień lub materiałów,
termin określony w pkt c) może zostać przedłużony, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego.”;
11) dodaje się § 873 w brzmieniu:
„§ 873. 1. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków
i petycji poprzez:
1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;
2) kwalifikowanie wpływających spraw;
3) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów;
4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do komisji;
5) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.
2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień
w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.”;
12) dodaje się § 874 w brzmieniu:
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„§ 874. 1. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Do procedury zwoływania oraz obradowania komisji stosuje się odpowiednio zasady określone w § 46,
§ 82 ust. 1, § 83, § 85, § 86 Statutu.”;
13) w § 89 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Warunkiem utworzenia klubu radnych jest pisemne zadeklarowanie udziału w nim.”;
14) w § 91 w ust. 2 uchyla się pkt 2;
15) w § 94 uchyla się ust. 1;
16) uchyla się rozdział 10, w tym § 104 i § 105;
§ 2. W pozostałej części uchwała nr XXX/226/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Santok pozostaje bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Kochmański

