UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2018
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje :
§ 1. W statucie Gminy Polska Cerekiew przyjętym uchwałą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr
V/49/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku dokonuje się następujących zmian:
1. W § 20 dodaje się ust.3w brzmieniu:
„3. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz
udostępniane w siedzibie Urzędu Gminy.”.
2. § 56
1. ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”.
2. Dodaje się ust.5 i 6 w brzmieniu:
„5. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 56 ust.1 przy użyciu
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest
możliwe z przyczyn technicznych , przeprowadza się głosowanie imienne.
6. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Gminy.”.
3. W § 63 w ust.2 dodaje się podpunkt 4 w brzmieniu:
„4. Komisja skarg, wniosków i petycji w składzie 5 osób”.
4. Po rozdziale VI dodaje się rozdział VI a w brzmieniu:
„Rozdział VIa.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji
§ 90a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta
jednostek organizacyjnych , rozpatruje także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

gminnych

2. Komisja przedstawia Przewodniczącemu Rady pisemne stanowisko dotyczące skargi, wniosku,
petycji wraz z uzasadnieniem.
§ 91b. . Komisja składa się z Przewodniczącego i 4 członków .
§ 92c. 1 Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
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5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na
posiedzeniu.
6. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy Komisja może korzystać z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadających taką wiedzę w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.
7. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
§ 93d. 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.
§ 93e. Rejestr skarg , wniosków i petycji prowadzi Biuro Rady”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Przepisy Statutu Gminy Polska Cerekiew w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do
kadencji organów gminy następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko
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