UCHWAŁA NR 6/I/2018
RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR 349/XXXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21 listopada
2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczekociny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 349/XXXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21 listopada 2013 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczekociny zmianie ulega:
§ 15. który otrzymuje brzmienie:
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Skarg, Wniosków, Petycji,
3) Zdrowia, Spraw Socjalnych
4) Finansowa, Budżetu i Gospodarki Komunalnej
5) Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
6) Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy
7) Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych
2. Radny może być członkiem nie więcej niż w 3 komisjach stałych.
a) Komisja Rewizyjna liczy 7 osób i składa się z Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji
oraz 5 członków
b) pozostałe Komisje liczą po 5 osób w tym Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący Komisji oraz
3 członków.
§ 27. który otrzymuje brzmienie:Obrady Rady Miasta i Gminy Szczekociny są transmitowane na żywo
w internecie i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny i na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Szczekociny oraz udostępniane w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.
§ 61. który otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący sesję.
Przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i ”wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych
na sesji nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji
2. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki, przy jednoczesnym użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych
3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 61 pkt 2 przy użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.
§ 62. który otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród radnych komisja skrutacyjna.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą odpowiednio przygotowanych kart do głosowania.
Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez
wglądu innych osób.
3. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza
je wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane
wcześniej karty do głosowania.
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4. Po przeliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, publicznie na sali obrad, przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania zawierający wyniki głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami wraz z protokołem z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do
protokołu sesji.
§ 82. p.1 skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Szczekociny
Jacek Mazanek
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Załącznik do uchwały Nr 6/I/2018
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 22 listopada 2018 r.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 1. 1. Rada Gminy powołuje członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. W skład Komisji wchodzi 5 radnych.
3. W skład Komisji nie mogą wchodzić: Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
4. Komisja spośród swego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy.
§ 2. 1. Komisja obraduje w miarę potrzeb na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji mogą być również zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. Podczas nieobecności
Przewodniczącego Komisji lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje
Wiceprzewodniczący Komisji.
4. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków
komisji uczestniczących w posiedzeniu.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji
w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez przewodniczącego posiedzenia.
6. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie roczne sprawozdanie ze swej
działalności w roku poprzednim, najpóźniej do 31 marca roku następnego.
§ 3. 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 decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego komisji decyduje Przewodniczący Rady Gminy.
§ 4. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:
1. Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działaności
organizacyjnych.

burmistrza oraz gminnych jednostek

2. Rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności
oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności.
3. Rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Gminy.
§ 5. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi,
o której mowa w § 4 pkt 1, występuje odpowiednio do Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny lub do
właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w terminie 14 dni.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w pkt 1 oraz po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje stanowisko w sprawie oraz przekazuje je
Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Szczekociny i Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.
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