UCHWAŁA NR XLIV/402/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 13 października 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.1) ) i art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/85/03 Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 października 2003r. (t.j. Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017r. poz.1903)
wprowadza sie nastepujące zmiany:
1) w § 13 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:"Komisja Skarg,Wniosków i Petycji";
2) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Kandydatów na Przewodniczącego Rady, a następnie na
Wiceprzewodniczących, zgłaszają obecni na sesji radni. Zgłoszenie kandydata odbywa się przez podanie
jego imienia i nazwiska wraz z uzasadnieniem kandydatury";
3) w § 16 ust.1 tiret 5 otrzymuje brzmienie: "zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał„;
4) w § 28 ust.1 otrzymuje brzmienie;"W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie
wniosków przez radnych, a także krótką informację Przewodniczącego Rady o działaniach
podejmowanych od ostatniej sesji";
5) w § 28 skreśla się ust.2;
6) w § 28 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na
wnioski najpóźniej na następnej sesji";
7) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, odrębną listę
zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, wykazy imiennych głosowań radnych, złożone
na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręcę
Przewodniczącego Rady";
8) w § 35 ust.5 otrzymuje brzmienie:"Przebieg sesji utrwala się za pomocą urzadzenia rejestrującego dzwięk
i obraz i udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu";
9) w § 41 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzenia umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych i poprzez podniesienie ręki";
10) w § 41 ust.3 otrzymuje brzmienie: "Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad„;
11) w § 41 ust.4 otrzymuje brzmienie: "W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony
w ust.2 nie jest możliwe ze względów technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne
poprzez wywoływanie przez przewodniczącego obrad z imienia i nazwiska radnego i odnotowanie
w protokole, czy radny oddał głos ”za", "przeciw", czy też „wstrzymał się" od głosu. Do przeliczenia
głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych, w szczególności Wiceprzewodniczących Rady";
12) w § 41 dotychczasowe ust.4-6 otrzymują numerację ust.5-7;
13) § 79 otrzymuje brzmienie " Radni mogą zrzeszać się w kluby radnych.„
14) § 80 otrzymuje brzmienie: "Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy klubu i jego organów ustalają
zrzeszeni w nim radni. Kluby mogą ustalać swoje regulaminy.„
15) § 81 otrzymuje brzmienie: „Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.”
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16) § 83 otrzymuje brzmienie: „Klub rozpoczyna swoją działalność z chwilą złożenia Przewodniczącemu
Rady pisemnego zawiadomienia o jego utworzeniu.”;
17) § 84 otrzymuje brzmienie: ".Zawiadomienie musi zawierać nazwę klubu, wykaz zrzeszonych w klubie
radnych oraz imię i nazwisko przewodniczącego klubu upoważnionego do jego reprezentowania.„
18) § 85 otrzymuje brzmienie: "Każdorazową zmianę w składzie osobowym lub władzach klubu oraz
informację o rozwiązaniu klubu należy niezwłocznie zgłosić Przewodniczącemu Rady.„
19) § 86 otrzymuje brzmienie: „Klub niespełniający ustawowego wymogu liczby radnych ulega rozwiązaniu."
20) § 87. Kluby mogą korzystać z pomieszczeń urzędu. Obsługę kancelaryjną kluby zapewniają we własnym
zakresie."
21) skreśla się § 88
22) Rozdział IX. otrzymuje tytuł „SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE".
23) w § 94 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady przyjmuje mieszkańców gminy w sprawach
skarg, wniosków i petycji raz w tygodniu w godzinach pracy urzędu oraz co najmniej półgodziny po
godzinach pracy urzędu'"
24) w § 94 ust.2 otrzymuje brzmienie: ”Informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg, wniosków
i petycji przez Przewodnczącego Rady podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w siedzibach gminnych jednostek
organizacyjnych;„
25) w § 94 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje wpływające do Rady
Gminy skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię."
26) w § 94 ust.7 otrzymuje brzmienie: „Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się
zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności i wnikliwości.”
27) w § 94 ust.8 otrzymuje brzmienie: „ Wpływające do Rady Gminy skargi, wnioski i petycje
Przewodniczący Rady kieruje do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji."
28) w § 94 ust.9 otrzymuje brzmienie: "W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji może zwrócić się do organu wykonawczego lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne
zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.„
29) w § 94 dodaje się ust.10 o brzmieniu: "Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga,
wniosek lub petycja.„
30) w § 94 dodaje się ust.11 o brzmieniu: "Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół oraz
pisemną opinię w badanej sprawie zawierającą w szczególności dokonane ustalenia faktyczne, odniesienie
do obowiązujących przepisów prawa, a także podsumowanie i wnioski końcowe co do zasadności
wniesionej skargi, wniosku lub petycji;„
31) w § 94 dodaje się ust.12 o brzmieniu: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób
umożliwiający radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.”
32) w § 94 dodaje się ust.13 o brzmieniu: " Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlega wyłączeniu
z udziału w pracach komisji, jeżeli przedmiot skargi, wniosku lub petycji może dotyczyć praw
i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych."
33) w § 94 dodaje się ust.14 o brzmieniu: "Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może również być
wyłączony z udziału w pracach komisji, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość, co do
jego bezstronności. Wniosek o wyłączenie z tej przyczyny należy uzasadnić.„
34) w § 94 dodaje się ust.15 o brzmieniu: „ O przyczynach powodujących wyłączenie na podstawie
ust. 13 członek komisji obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji lub – jeśli to dotyczy Przewodniczącego Komisji – Przewodniczącego Rady."
35) w § 94 dodaje się ust.16 o brzmieniu: „O wyłączeniu członka z udziału w pracach Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji na podstawie ust. 14 decyduje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przy czym członek
ten jest wyłączony od głosowania."
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
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