
UCHWAŁA XLIII/309/2018
RADY GMINY MANOWO

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) Rada 
Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Manowo przyjętym uchwałą Rady Gminy Manowo Nr XIII/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Manowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 roku, poz. 394; z 2016 r. poz. 2955) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 21 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Funkcji tych nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej i Komisji 
skarg, wniosków i petycji”.

2) § 25 ust.1  otrzymuje brzmienie: „O terminie (dniu i godzinie), miejscu i porządku obrad sesji Rady lub Komisji zawiadamia się 
radnych drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał. Za termin 
doręczenia przyjmuje się termin nadania zawiadomienia poprzez skrzynkę poczty elektronicznej przeznaczoną do obsługi Rady 
(radagminy@manowo.pl). W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się doręczenie materiałów na innym nośniku elektronicznym. 
Najpóźniej w dniu wysłania zawiadomień publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez 
Urząd (zwanej dalej:BIP) ogłoszenie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady lub Komisji oraz równocześnie udostępnia się 
w tym publikatorze projekty uchwał.

3) W § 25 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: „6. Na pisemny wniosek radnego materiały na sesję mogą być doręczone w formie 
papierowej”, „7. 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”.

4) W § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady jest zobowiązany 
wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady co 
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. W tym trybie każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt 
uchwały na każdą kolejną sesję Rady”.

5) § 32 otrzymuje brzmienie:”1. W sprawach dotyczących Gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta.

2. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi.

3. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu 
faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niej pytanie.

4. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie 
faktycznym. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5. Radni mogą składać interpelacje i zapytania na sesji lub w okresie między sesjami.

6. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.”

6) § 33 otrzymuje brzmienie: „§ 33. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych  odpowiedzi podawana jest do publicznej 
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy”.

7) W § 34 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos, jeżeli 
złożą do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 15 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym 
dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do 
głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos 
w debacie wynosi 10 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby."

8) W § 35 ust. 4 dodaje się zdanie: „W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych”.

9) W § 37 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „grupa mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego, licząca co najmniej 50 osób (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza)”,

10) § 37a otrzymuje brzmienie:

„1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy 
na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.”.

2. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady 
gminy.

3. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym.".
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11) W § 45 ust 1  otrzymuje brzmienie: „45. ust.1. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, a gdy nie jest to możliwe z przyczyn 
technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy."

12) W § 45 skreśla się ust.  6.

13) W § 48 skreśla się ust. 4.

14) § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród swego grona”.

15) W § 49 ust. 9 skreśla się pkt 4.

16) Skreśla się § 55.

17) Po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: „Rozdział 5a Komisja skarg, wniosków i petycji” w brzmieniu:

„Rozdział 5a.
Komisja skarg, wniosków i petycji

§ 56a. 1. Rada powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.

2. W skład Komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele delegowani przez wszystkie kluby 
radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

3. Liczba członków Komisji wynosi od 3 do 5 radnych.

4. Komisja realizuje swoje obowiązki na posiedzeniach Komisji.

§ 56b. 1. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.

2. Zastępcę przewodniczącego Komisji wybiera Komisja.

3. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, organizuje pracę komisji 
i prowadzi jej obrady.

§ 56c. 1. Do zakresu działania Komisji należy:

1) rozpatrywanie skarg na działania wójta i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

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.

2. Po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji, Komisja przedkłada Radzie projekt uchwały zawierający stanowisko 
Komisji w sprawie rozpatrzenia danej skargi, wniosku lub petycji.

3. Komisja składa Radzie roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do 28 lutego każdego roku za rok 
poprzedni.

§ 56d. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby.

2. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji.

3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu 
jawnym.

§ 56e. 1. Tryb pracy Komisji skarg wniosków i petycji określa Kodeks postępowania administracyjnego  oraz odpowiednio 
stosowane przepisy Statutu dotyczące trybu prowadzenia kontroli przez Komisję rewizyjną, w tym § 56.

2. Biuro Rady prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Rady Gminy Manowo 
następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

 

Przewodniczący Rady

Jan Prus
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UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa 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 2018r., poz. 130). W/w ustawa zmienia szereg przepisów
ustawy o samorządzie gminnym, które wymuszają wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Manowo.
Są to w szczególności rozwiązania mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w tym m.in.
obligatoryjne powoływania przez Radę Gminy nowej Komisji skarg, wniosków i petycji. Zgodnie z
art. 15 w/w ustawy nowelizującej przepisy ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym tą
ustawą zmieniającą stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.
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