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Uchwała Nr
Rady Gmin w rodach
z dnin2018r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust 1, art. 11b, art. 18a ust 5, art.
22 ust. li 2 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brodach uchwala
co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Brody uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Brodach Nr VIII/64/2009
z dnia 25 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Swięt. Nr 471 poz. 3425) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17
Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.
Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3
radnych.
Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady, który
prowadzi rejestr klubów.
Kluby działają w okresie kadencji rady.";
2) W § 19 dodaje się ust. 2w brzmieniu:
„2. Przewodniczący w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia
służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne
zadania związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych. W tym przypadku
przewodniczący wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników,
o których mowa w zdaniu pierwszym.";
3) W § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady dokonuje wyboru spośród radnych
jednego sekretarza obrad, którego zadaniem jest pomoc w prowadzeniu sesji oraz czuwanie nad
sporządzeniem protokolu.";
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4)

25 otrzymuje brzmienie:
25
Na posiedzeniu sesji Rada ustała porządek obrad oraz rozstrzyga o przyjęciu
protokołu z poprzedniej sesji.
Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością
głosów ustawowego składu Rady.
Tematy wiodące sesji Rady Gminy określa plan pracy Rady sporządzony przez
Przewodniczącego i jego zastępców.
Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do
porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady
Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
Na wniosek klubu radnych przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do
porządku obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych,
jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji
rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może
zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady.";

5) 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30.
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej z inicjatywą podjęcia uchwały, apelu, stanowiska lub
rezolucji mogą wystąpić:
Wójt Gminy,
Komisje Rady, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej co do uchwał,
Grupa Radnych — minimum —5,
Kluby Radnych,
grupa mieszkańców gminy z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą na zasadach
określonych odrębną uchwalą.";

31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„l. Uchwały numerowane są cyframi rzymskimi i arabskimi. Numer składa się
z numeru sesji, numeru uchwały i dwóch ostatnich cyfr roku podjęcia. Cyframi
rzymskimi numeruje się kolejną sesję, cyframi arabskimi numer uchwały i rok podjęcia
uchwały.";
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7) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32
W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady. Uchwały w sprawie absolutorium i w sprawie przyjęcia
statutu zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy.
Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych.
W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 3 nie
jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brodach.
Gł osowanie jawne imienne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią
rady — karty do głosowania, podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego.
Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady karty
do głosowania z własnoręcznym podpisem przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym imiennym i tajnym radni po wypełnieniu karty do
głosowania kolejno w porządku alfabetycznym wyczytywani przez sekretarza wrzucają
karty do urny.
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za" niż „przeciw". Głosów
„wstrzymujących się" i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za"
lub „przeciw".
Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek
lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów „za" większą od liczby głosów
oddanych na pozostałe.
Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie
oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że
przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały liczbę całkowitą ważnych głosów
oddanych za wnioskiem lub kandydaturą przewyższającą połowę ustawowego składu
Rady.
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W przypadku równej liczby głosów „za" i „przeciw" głosowanie nie jest
rozstrzygnięte.
Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady, bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady. Odwołanie przed upływem kadencji
następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Otwarcia urny, obliczenia głosów w głosowaniu tajnym i jawnym imiennym
dokonuje komisja skrutacyjna.";
8)

34 otrzymuje brzmienie:
„I. Z każdej sesji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1)

numer, datę i miejsce posiedzenia,

2)

stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3)

wybór sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej, jeżeli zostanie wybrana,

4)

stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5)

przebieg obrad, streszczenie wystąpień, dyskusji, oraz tekst zgłoszonych
i uchwalonych uchwał, opinii, wniosków, rezolucji i interpelacji,

6)

zatwierdzenie porządku obrad,

7)

czas trwania posiedzenia,

8)

podpis Przewodniczącego i protokolanta.

Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi.
Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych, zaproszonych gości i pisemne
oświadczenia złożone przez Radnych.
Protokół wykłada się do wglądu w siedzibie Rady Gminy.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały i wnioski przekazywane są do Wójta Gminy
bezzwłocznie po sesji celem ich realizacji.
Protokoły z obrad przechowuje się w siedzibie Rady Gminy.
Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy.";
9)

40 otrzymuje brzmienie:
„h Rada powołuje następujące komisje stale:
1) Komisję Rewizyjną,
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Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa.4) Komisję skarg,
wniosków i petycji działającą w zakresie:
rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych,
rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.";
10) Część VII Statutu otrzymuje brzmienie:
„Część VII
Skargi, wnioski oraz petycje.
*68.
Skargi, wnioski oraz petycje, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest Rada
Gminy, rejestruje się w rejestrze skarg, wniosków. Skargi i wnioski wraz
z dokumentacją związaną z ich rozpatrzeniem i załatwieniem przechowuje się
w przedmiotowych teczkach aktowych, określonych w jednolitym rzeczowym wykazie
akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy
i związki.
§ 69.
1. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek bądź petycję Komisji skarg,
wniosków i petycji.
2. Komisja rozpoznając skargę, wniosek bądź petycję zobowiązana jest do:
wszechstronnego wyjaśnienia podnoszonej w piśmie sprawy;
przygotowania projektu uchwal z uzasadnieniem;
przedłożenia propozycji, co do podjęcia działań naprawczych.
3. Na żądanie komisji Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, innych materiałów bądź wyjaśnień, co do stanu
faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, wniosku, petycji w terminie
14 dni.
4. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt
uchwały sporządzony przez Komisji w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku bądź
petycji.
§ 70.
1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez właściwą komisję rady,
Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.
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2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku bądź petycji przygotowuje
i podpisuje Przewodniczący Rady.";
11) Cześć VIII Statutu otrzymuje brzmienie:
„Część VIII
Postanowienia przejściowe i końcowe.
*71.
Do czasu nowelizacji regulaminów regulujących organizację i działalność organów
i jednostek organizacyjnych Gminy stosuje się regulaminy dotychczasowe, o ile one nie
są sprzeczne z ustawami i niniejszym Statutem.
§ 72.
Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o jego zmianie.
* 73
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały Rady
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 74.
Załączniki do niniejszego Statutu stanowią jego integralną część.".
*2.
Pozostałe zapisy Statutu Gminy Brody pozostają bez zmian.
3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następujących
po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
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RADA GMINY
BRODY
UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).
Art. 15 tej ustawy wskazuje, że 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 przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego,
niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zatem zostać
przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, że 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 Brody
niezbędnych do wprowadzenia w bieżącej kadencji w związku z wejściem w życie ustawy
nowelizującej. Są to zapisy głosowania imiennego i określenia jego procedury, klubów radnych
oraz obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji.
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