UCHWAŁA NR XL/338/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.
poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje :
§ 1. W statucie Gminy Dobrodzień stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/267/02 z dnia 10
października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrodzień wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu : „Zasady i tryb działania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji określa
załącznik Nr 6 do niniejszego Statutu".
2) skreśla się § 13a;
3) w § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie : "grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy posiadająca czynne
prawo wyborcze na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym".
§ 2. W Regulaminie Rady Miejskiej w Dobrodzieniu stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XLII/267/02 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrodzień wprowadza się
następujące zmiany :
1) § 4 otrzymuje brzmienie : „Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej
z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym”.

zwoływana jest zgodnie

2) po § 12 dodaje się § 12a o treści : „Obrady Rady Miejskiej są rejestrowane i transmitowane na zasadach
określonych w art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.
3) § 44 otrzymuje brzmienie :
„1. Głosowanie jawne odbywa się jednocześnie przez podniesienie ręki i przyciśnięcie
odpowiedniego przycisku przy wykorzystaniu elektronicznego urządzenia, które oblicza i imiennie
rejestruje wynik głosowania.
2. W przypadku braku możliwości z przyczyn technicznych przeprowadzenia głosowania zgodnie
z ust.1, przeprowadza się głosowanie imienne, które polegać będzie na tym, iż prowadzący obrady
Rady Miejskiej odczytuje w porządku alfabetycznym przy podejmowaniu danej uchwały nazwiska
poszczególnych radnych, po czym każdy z radnych oświadcza czy głosuje „za”, „przeciw” lub
"wstrzymuje się od głosu".
3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad.
4. Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej przeprowadza się głosowanie imienne zgodnie z ust.2.”.
§ 3. W uchwale Nr XLII/267/02 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Dobrodzień po załączniku Nr 5 dodaje się załącznik Nr 6 o następującej treści :
„ Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji.
§ 1. Rada powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz
petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym
ustawami.
§ 2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;

o złożenie

2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
§ 3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź
nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.
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§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji otwiera najstarszy wiekiem członek Komisji. Podczas pierwszego
posiedzenia Komisja dokonuje wyboru przewodniczącego komisji oraz jego zastępcy.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
4. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad.
5. O terminie posiedzenia członków Komisji zawiadamia się z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji
zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5 (tryb pilny).

może zwołać posiedzenie Komisji bez

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
8. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu Komisji po uwzględnieniu ewentualnych uwag,
chyba że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym terminie.
9. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji i protokolant.”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu
terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
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