UCHWAŁA XLIV/424/2018
RADY GMINY WYRY
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Wyry
Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1, art.18b ust.3, art.22, art.23 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z póź. zm.)
Rada Gminy Wyry uchwala:
§ 1. W uchwale nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Wyry wprowadza się następujące zmiany:
1) w §2 dodaje sie pkt 10 w brzmieniu:
"10) Komisja skarg, wniosków i petycji - należy przez to rozumieć Komisję wniosków, skarg i petycji Rady
Gminy Wyry",
2) §4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"§4.1 Gmina składa się z dwóch miejscowości: Wyry i Gostyń. Gmina położona jest w powiecie mikołowskim,
w województwie śląskim i obejmuje obszar 34,55km2.",
3) uchyla się §16 ust.1,
4) §24 otrzymuje brzmienie:
"§24. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego.",
5) po §24 dodaje się §24a w brzmieniu:
"§24a.Przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną w ciągu 5 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez
Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. O sesji nadzwyczajnej powiadamia się radnych, co najmniej
3 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.",
6) §25 ust.3 otrzymuje brzmienie:
"3. Zawiadomienia, projekty, dokumenty i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego gminy
przekazuje się radnym drogą elektroniczną z wykorzystaniem internetu za pomocą aplikacji do obsługi rady
gminy. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je
do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł się zapoznać z ich treścią.",
7) w §25 uchyla sie ust.4,
8) uchyla się §34 i §35,
9) w §41 uchyla się ust. 2 i 3,
10) §47 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"§47. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy Radny, Komisje Rady, kluby radnych, oraz Wójt, chyba, że
przepisy prawa stanowią inaczej".
11) w §47 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
"1a. Inicjatywę uchwałodawczą posiada także grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy posiadających
czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich określa
odrębna uchwała Rady",
12) w §51 ust.2 otrzymuje brzmienie:
”2.Głosowanie jawne odbywa się poprzez przyciśnięcie odpowiednio przycisku na urządzeniu do systemu
elektronicznego głosowania, z zastrzeżeniem ust.2a",
13) w §51 dodaje sie ust.2a w brzmieniu:
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"2a.W przypadku gdy z przyczyn technicznych, głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu do
głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowania imienne, w taki sposób, że każdy Radny, w porządku
alfabetycznym, oświadcza do protokołu sesji jaki oddaje głos lub fakt nie oddania żadnego głosu, przy czym
wyniki głosowania odnotowuje i ogłasza Przewodniczący Rady",
14) §59 ust.4 otrzymuje brzmienie:
"4. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji przekazuje się drogą elektroniczną z wykorzystaniem internetu za
pomocą aplikacji do obsługi rady gminy. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone
z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł się
zapoznać z ich treścią.",
15) dodaje się Dział VIa w brzmieniu:
"Dział VIa. Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji
§ 89a. 1. W zakresie rozpatrywania skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków
i petycji stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
o petycjach, poszczególnych ustaw oraz niniejszego Statutu.
2. Przyjmowanie a także koordynowanie rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji spoczywa na
Przewodniczącym Rady.
§ 89b. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z Przewodniczacego Komisji, jego zastępcy, których
wybierają członkowie spośród składu Komisji oraz pozostałych radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, który organizuje prace komisji
i prowadzi jej obrady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania przejmuje zastępca
komisji.
4. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady.
5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji lub jego
zastępcę.
6. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
7. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
§ 89c. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach, w których może powstać
podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji,
odnotowując ten fakt w protokole.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje jego Zastępca.
§ 89d. 1. Komisja rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie projekt
uchwały lub rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, dotyczącym rozpatrzenia skarg albo dotyczącego stanowiska
rozpatrzenia wniosku lub petycji, które to przekazuje Przewodniczącemu Rady.
2. Przy rozpatrzeniu skarg, wniosków i petycji, komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności
oraz wnikliwości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i ustalonego stanu faktycznego i prawnego.
3. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwócić się do Wójta lub kierownika jednostki
organizacyjnej, o pisemne zajęcie stanowisku lub złożenia informacji w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku
i petycji.
4. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie komisji wnioskodawców skarg, wniosków i petycji, na
których te podania są rozpoznawane. Ponadto, jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, Przewodniczący Komisji może
zaprosić na jej posiedzenia podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja albo inne osoby, które mogą
przyczynić się do rozpoznania sprawy.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
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6. Komisja może wyznaczyć Referenta danej sprawy, który przedstawi na posiedzeniu Rady daną skargę, wniosek lub
petycję wraz z projektem rozstrzygnięcia.
§ 89e. 1. W przypadku, gdy postępowanie w sprawach skarg, wniosków lub petycji nie zostanie zakończone przed
upływem kadencji Rady jest ono prowadzone w następnej kadencji Rady."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującyh po kadencji, w czasie
której weszła w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wyry
Elżbieta Słomka
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