Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Cheba; Gmina Opatów
dnia 19 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIX /416 /2018
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust 1, art. 18 a ust. 5, art. 18b ust. 3, art. 22,
art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Opatów uchwalonym uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia
4 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r.
Nr 206 poz. 1912, Nr 255 poz. 2514, z 2006r. Nr 42 poz. 645, Nr 122 poz. 1393, z 2009r. Nr 400 poz. 2906,
z 2012r. poz. 3225, z 2017r. poz. 3020, z 2018r. poz. 1803) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) „ustawie ustrojowej” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami.”;
2) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja rady trwa pięć lat licząc od dnia wyboru”;
3) w § 21 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a Komisja skarg, wniosków i petycji”;
4) w § 25 dodaje się ust. 7, ust. 8 i ust. 9 w brzmieniu:
„7. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań
radnych.
8. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony
w ust. 7 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się
głosowanie imienne.
9. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.”;
5) § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Rada ze swojego grona powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Skarg, wniosków i petycji,
3) Budżetu i Finansów,
4) Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
5) Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.”;
6) po § 32 dodaje się § 32a i § 32b w brzmieniu :

„§ 32a. 1. Rada powołuje ze swego grona stałą komisję do rozpatrywania skarg na działania
burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do
rady.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących rady.
3. Każdy klub radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu komisji. Pismo wskazujące
przedstawiciela klubu przewodniczący klubu przedkłada przewodniczącemu rady.
§ 32b. 1. Skargi, wnioski oraz petycje, do których rozpatrywania i załatwiania właściwą jest rada
gminy rejestruje się w rejestrze skarg, wniosków i petycji.
2. W przypadku gdy właściwym organem do rozpatrzenia skarg, wniosków
i petycji jest rada, przewodniczący rady kieruje ją do komisji skarg,
wniosków i petycji, w przypadku odmiennym rada przekazuje ją do rozpatrzenia przez
właściwy organ.
3. Komisja rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie rozpatrzenia skargi lub stanowiska odnośnie
rozpatrzenia wniosku, petycji i przekazuje je przewodniczącemu rady.
4. Przy rozpatrzeniu skarg, wniosków i petycji komisja kieruje się zasadami legalności,
obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.
5. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca
przewodniczącego.
6. W celu wykonywania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do burmistrza lub
kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajecie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem
skargi, wniosku lub petycji.
7. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają przewodniczący komisji może zaprosić na jej
posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
8. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół,
a okoliczności w nim wskazane stanowią podstawę sformułowania projektu uchwały
w sprawie skargi, wniosku lub petycji.
9. Projekt uchwały zawiera krótki przedmiot sprawy, sformułowania co do zasadności lub
niezasadności skargi i wniosku lub propozycję stanowiska rady w zakresie dalszego procedowania
w sprawie petycji wraz z uzasadnieniem.
10. Komisja proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych terminów
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
11. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na protokołowanych posiedzeniach zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.”;
7) w § 70 ust. 5 wyrazy: „...do 31 marca...” zastępuje się wyrazami: „... do 31 stycznia...”
8) w załączniku Nr 7 do Statutu - Regulamin Rady Miejskiej w Opatowie
a) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.”.
§ 16. otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do burmistrza.
2. Sposób składania interpelacji i zapytań oraz terminu udzielania na nie odpowiedzi reguluje ustawa
ustrojowa.”.

w § 26 w ust. 1 dodaje się tiret czwarty i piąty w brzmieniu:
„- kluby radnych,
- grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy w trybie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej na zasadach określonych odrębną uchwałą
rady.”,
w § 32 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W głosowaniu jawnym radni głosują za pomocą urządzenia do sporządzania i utrwalania
imiennego wykazu głosowań, przy równoczesnym podniesieniu ręki.”.
§ 34. otrzymuje brzmienie:
„34 W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania jawnego w sposób określony w §
32 ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, głosowanie odbywa się w ten sposób, że
radni wyczytywani w układzie alfabetycznym kolejno z listy wypowiadają swój głos „za”,
„przeciw”, „wstrzymuję się od głosu ” a przewodniczący rady dyktuje do protokołu głosowanie
radnego.”.
w załączniku Nr 8 do Statutu - Regulamin pracy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w § 4 ust. 1 skreśla
się tiret 8 i 9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następujących po kadencji,
w czasie której niniejsza uchwała zastała podjęta.
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