
UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 listopada 2018 r.

o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.Dz. U. 
z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Dobrzeń Wielki, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2017r. poz. 1907, zm. poz. 2278), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz innych komisji 
stałych Rady Gminy;”;

2) w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnego określa Ustawa.”;

3) w § 29 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uchwały podjęte na sesji prowadzonej przez Wiceprzewodniczącego Rady podpisuje 
Wiceprzewodniczący Rady.”;

4) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Rada powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji.

2. Rada może powołać inne komisje stałe Rady, poza wymienionymi w ust.1, do wykonywania 
określonych zadań.

3. Powoływanie komisji stałych następuje w formie uchwały, w której Rada określa nazwę komisji, 
jej skład osobowy oraz zadania.

4. Zasady, tryb działania i główne zadania Komisji Rewizyjnej określono w § 42 - 55 Statutu.

5. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określono w Rozdziale 8 Statutu.

6. Wykaz komisji stałych powołanych przez Radę prowadzi pracownik, o którym mowa w § 
128 ust. 1 Statutu.”;

5) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład komisji stałej Rady wchodzą radni w liczbie od 3 do 7.”;

6) w § 42:

a) w ust. 1 skreśla się słowo „jedyną”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi nie mniej niż 3 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich 
klubów radnych, jeśli zostały utworzone.”.

7) w § 46 w ust. 1:
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a) skreśla się pkt 4,

b) pkt. 9 otrzymują brzmienie:

„9) rozpatrywanie raportu o stanie Gminy, przygotowanego i przedłożonego przez Wójta stosownie do 
przepisów Ustawy oraz wyrażanie opinii w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania z tego 
tytułu”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) współpraca z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie załatwiania skarg, wniosków i petycji 
kierowanych do Rady;”.

8) w § 59:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w następującym brzmieniu:

„3a. Przewodniczący klubu radnych powiadamia pisemnie Przewodniczącego Rady o utworzeniu 
klubu.

3b. Przewodniczący rady informuję Radę o powstaniu klubu radnych na sesji następującej po 
zgłoszeniu mu faktu utworzenia klubu przez przewodniczącego klubu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kluby radnych mogą składać projekty uchwał zgodnie z Ustawą oraz podejmować inne działania 
inicjujące, jak również występować z głosem  doradczym i opiniami na sesji Rady.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu:

„4a. Przewodniczący Rady ma ustawowy obowiązek wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji 
Rady projekt uchwały przedłożony przez klub radnych, jeśli projekt ten wpłynie do Rady co najmniej 
7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji, z zastrzeżeniem, że każdy klub może zgłosić w tym trybie 
nie więcej niż jeden  projekt uchwały na każdą kolejną sesję.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w następującym brzmieniu:

„5a. Klub radnych może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały jego członków albo na skutek 
zmniejszenia się liczby członków klubu poniżej 3.

5b. Przewodniczący klubu radnych zgłasza rozwiązanie klubu Przewodniczącemu Rady. Przepisy 
ust.3a i 3b stosuje się odpowiednio.”.

9) po § 60 dodaje się § 60a w następującym brzmieniu:

„§ 60a. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Nagrania obrad są udostępniane zgodnie z Ustawą - w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Gminy.”;

10) w § 62 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1 b w następującym brzmieniu:

„1a. Przy ustalaniu porządku obrad Przewodniczący Rady ma obowiązek uwzględnić wynikające 
z Ustawy uprawnienia innych podmiotów, w szczególności Wójta i klubów radnych, w zakresie 
wprowadzania projektów uchwał do porządku obrad najbliższej sesji.

1b. Przewodniczący Rady ma obowiązek zabezpieczyć w porządku obrad sesji Rady możliwość 
zabrania głosu przez Wójta, w szczególności w sprawach projektów uchwał oraz w przypadku 
rozpatrywania przez Radę raportu o stanie Gminy oraz sprawozdań Wójta.”;

11) po § 67 dodaje się § 67a w następującym brzmieniu:
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„§ 67a. Zasady udziału i zabierania głosu przez mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy 
określa Ustawa.”;

12) w § 68 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z inicjatywą zaproszenia na sesję osób spoza Rady mogą również wystąpić: Wójt, komisje Rady, 
kluby radnych oraz radni w liczbie 3. Przepisy  ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

13) w § 77 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Zasady udziału radnych w debacie nad raportem o stanie Gminy określa Ustawa.”;

14) § 80 otrzymuje brzmienie: „§ 80. Zasady składania przez radnych interpelacji i zapytań do Wójta oraz tryb 
udzielania odpowiedzi określa Ustawa.”.;

15) § 81 i § 82 skreśla się;

16) § 89 otrzymuje brzmienie:

„§ 89. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki z jednoczesnym użyciem przez 
radnego urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

2. Imienne wykazy głosowań radnych podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy.”;

17) § 90 otrzymuje brzmienie:

„§ 90. 1. Głosowanie imienne, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania 
z użyciem urzadzenia o którym mowa w § 89 ust. 1, przebiega w taki sposób, że radni wyczytywani 
kolejno przez Przewodniczącego Rady z podaniem nazwiska i imienia w porządku alfabetycznym, 
określają ustnie czy oddają głos „za”, głos „przeciw” albo wstrzymują się od głosu.

2. Wyniki głosowania imiennego zapisuję się w protokole sesji. Postanowienia §89 ust. 2 Statutu 
stosuje się odpowiednio.”;

18) w § 92 skreśla się ust. 3;

19) w § 102 w ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6) grupa mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawo wyborcze 
w wyborach do Rady  - w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.”;

20) § 104 otrzymuje brzmienie:

„§ 104. 1. Projekty uchwał przekazywane są Przewodniczącemu Rady.

2. Przewodniczący Rady uwzględnia przekazane mu projekty uchwał  w porządku obrad sesji Rady  
najbliższej po otrzymaniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od złożenia projektu 
uchwały. Postanowienia § 62 ust.1a Statutu stosuje się odpowiednio.”;

21) § 105 otrzymuje brzmienie:

„§ 105. Zasady i tryb wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  określa odrębna uchwała 
Rady podjęta na podstawie przepisów Ustawy.”;

22) § 106 otrzymuje brzmienie:

„§ 106. 1. Rada ma ustawowy obowiązek rozpatrywania skarg na działania Wójta i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji; w tym celu powołuje Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji.
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2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi nie mniej niż 3 radnych, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów radnych, jeśli zostały utworzone. Postanowienia § 42 ust.2 stosuje się 
odpowiednio.

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Skarg Wniosków i Petycji wybiera Przewodniczącego 
komisji.

4. Przewodniczący organizuje prace Komisji, zwołuje jej posiedzenia, proponuje porządek obrad 
i prowadzi obrady Komisji.

5. W przypadku wystąpienia przejściowych przeszkód w sprawowaniu funkcji przez 
przewodniczącego Komisji, komisja wybiera spośród siebie osobę pełniącą funkcję przewodniczącego 
do czasu ponownego objęcia funkcji przez przewodniczącego komisji.

6. Do wyłączenia radnego z prac Komisji stosuje się ostanowienia § 50 Statutu.”;

23) po § 106 dodaje się § 106a w brzmieniu:

„§ 106a. 1. Rada rozpatruje i załatwia skargi na działania Wójta i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych tylko w zakresie dotyczącym zadań własnych Gminy, zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania administracyjnego.

2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań 
przez Wójta albo przez kierownika jednostki organizacyjnej Gminy, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe klub biurokratyczne załatwianie spraw.”;

24) w § 109 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku, gdy Rada uzna, że jest organem właściwym do załatwienia skargi , kieruje skargę pod 
obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;

25) w § 110 w ust. 1 słowa „Komisja stała Rady” zastępuje się słowami „Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji”;

26) w § 111 w ust. 1 słowa „komisji stałej Rady” zastępuje się słowami „Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”;

27) w § 112 w ust. 1 słowa „komisji stałej Rady” zastępuje się słowami „Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”;

28) w § 113 słowa „właściwą komisję stałą Rady” zastępuje się słowami „Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji”;

29) § 115 otrzymuje brzmienie:

„§ 115. Rada rozpatruje i załatwia wnioski, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy  
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, 
ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności lub usprawnienia pracy, w zakresie 
posiadanych kompetencji.”;

30) § 116 otrzymuje brzmienie:

„§ 116. Do załatwiania wniosków stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 
i postanowienia Statutu dotyczące załatwiania skarg.”;

31) § 117 otrzymuje brzmienie:

„§ 117. 1. Rada rozpatruje petycje zgodnie z przepisami Ustawy  oraz  ustawy o petycjach, 
z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.

2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie 
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej pomiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej w imię dobra wspólnego, mieszczących się 
w zakresie zadań i kompetencji  Rady.”;
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32) § 119 otrzymuje brzmienie:

„§ 119. 1. Przewodniczący Rady po otrzymaniu petycji kieruje ją niezwłocznie pod obrady Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje petycję, przygotowuje opinię oraz projekt uchwały 
Rady w sprawie sposobu załatwienia petycji i niezwłocznie przekazuje je Przewodniczącemu Rady.”;

33) § 128 otrzymuje brzmienie:

„§ 128. 1. Obsługę organizacyjno – administracyjną Rady, komisji i klubów Rady oraz radnych 
prowadzi pracownik Urzędu wskazany przez Wójta.

2. Na zasadach określonych Ustawą  Przewodniczący Rady może wydawać polecenia służbowe 
pracownikowi, o którym mowa w ust. 1 oraz  innym pracownikom Urzędu w zakresie, w jakim 
wykonują oni zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady, 
komisji i radnych.”;

34) usuwa się Załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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UZASADNIENIE

Zmiana zapisów Statutu Gminy jest konieczna z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 1432) wprowadzoną ustawą 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. z 2018r. poz. 130).
Zmiany ustawy o samorządzie gminnym weszły w życie od początku obecnej kadencji Rady i
dotyczą w szczególności:

1) obowiązku transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rady gminy;
2) obowiązku rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań radnych;
3) obligatoryjnego powołania komisji skarg, wniosków i petycji;
4) obowiązku wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez

przewodniczącego klubu radnych;
5) wydawania poleceń służbowych przez przewodniczącego rady gminy;
6) indywidualnych uprawnienia kontrolnych radnych;
7) ustawowego uregulowanie interpelacji i zapytań radnych;
8) ustawowego określenia liczby radnych niezbędnych do utworzenia klubu radnych;
9) corocznej debaty nad raportem o stanie gminy połączonej z udzieleniem wotum zaufania

wójtowi;
10) inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Wszystkie wymienione wyżej zmiany ustawy o samorządzie gminnym uwzględniono w projekcie
uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki o zmianie Statutu Gminy.

Ponadto dokonano zmiany Statutu Gminy polegającej na usunięciu załącznika nr 3 do Statutu
Gminy zawierającego „Wykaz komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki wraz z ramowym
planem ich zadań”. Prowadzenie wykazu komisji stałych Rady scedowano na wskazanego przez
Wójta pracownika Urzędu Gminy, prowadzącego obsługę organizacyjno-administracyjną Rady
Gminy.
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