
UCHWAŁA NR XL/322/2018
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz 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. z 2018 r. poz.130) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Gminy Pokój, stanowiącym załącznik do uchwały nr XI/95/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 
7 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w §18 uchyla się pkt 4;

2) uchyla się §23;

3) uchyla się §24;

4) §26 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Sesje Rady Gminy są transmitowane na żywo w internecie i utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad przechowuje się co najmniej przez 
12 miesięcy od dnia zakończenia sesji”;

5) §31 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady przeliczając liczbę głosów 
oddanych kolejno „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. O wyniku głosowania zwykłą większością 
głosów rozstrzyga suma głosów „za” lub „przeciw”.

3. W przypadku, gdy głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych nie jest możliwe z przyczyn 
technicznych, Przewodniczący Rady zarządza i przeprowadza głosowanie jawne imienne, odczytując 
w kolejności alfabetycznej obecnych na sesji radnych, którzy informują, czy głosują „za”, „przeciw” 
czy „wstrzymują się” od głosowania.

4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady może wyznaczyć radnych.

5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania i nakazuje ich odnotowanie 
w protokole sesji.

6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co 
najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych 
i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość 
stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie 
oddanych głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych 
głosów.”;

6) po rozdziale VII dodaje się rozdział VIIa w brzmieniu:

„Rozdział VIIa.

Komisja skarg, wniosków i petycji
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§ 54a. 

1. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy opiniowanie:

1) skierowanych przez Radę Gminy skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych;

2) składanych przez obywateli wniosków i petycji.

2. Rada Gminy, w uchwale o powołaniu komisji skarg, wniosków i petycji określa skład osobowy 
komisji oraz liczbę jej członków, która nie może być mniejsza niż 3.

3. Komisja na pierwszym posiedzeniu, spośród członków komisji, dokonuje wyboru Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego.

§ 54b. 

1. Jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia 
skargi, Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady z wnioskiem 
o przesłanie jej organowi właściwemu.

2. Komisja, w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi, o której mowa 
w §54a ust.1 pkt 1, występuje odpowiednio do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej z wnioskiem o złożenie wyjaśnień, wskazując termin udzielenia odpowiedzi.

3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym po uzyskaniu wyjaśnień, o których mowa 
w ust. 2 komisja zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 54c. 

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji, biorący 
udział w posiedzeniu”;

7) w §67 uchyla się ust.1;

8) w §67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dokumenty z posiedzeń Rady Gminy, komisji oraz dokumenty związane 
z pracą Wójta, nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są w godzinach pracy 
Urzędu pod nadzorem wyznaczonego pracownika”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia kadencji organów Gminy Pokój następujących po kadencji w czasie której niniejsza uchwała 
została podjęta.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Gosławski
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