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UCHWAŁA NR XL/239/2018
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tymbark.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ustawy 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 2018 r., poz. 130)
oraz art.
4 ust. 1 i
art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1523) Rada Gminy Tymbark, uchwala co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Tymbark stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Tymbark
z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tymbark (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2011 r. Nr 360, poz. 3071) wprowadza następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie;
„1. W celu wykonywania zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, tworzenia
warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne,
współdziałać z innymi jednostki samorządu terytorialnego a także zawierać umowy z innymi
podmiotami”;
2) w § 4 skreśla się ust. 2”.
3) w § 19 ust. 1 po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„e) Skarg, Wniosków i Petycji”;
4) w § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 lit. e) wchodzą przedstawiciele wszystkich
klubów radnych Rady Gminy Tymbark”;
5) § 28 otrzymuje brzmienie:
„1. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wójt.
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2. Przewodniczący Rady Gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać
polecenia służbowe pracownikowi urzędu wykonującemu zadania organizacyjne, prawne oraz inne
zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący
rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracownika, o którym
mowa w zdaniu pierwszym”;
6) w § 31 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7 Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz przedmiocie obrad podaje się do publicznej
wiadomości na co najmniej dwa dni przed terminem sesji na stronie internetowej Urzędu
i na tablicy ogłoszeń”;
7) § 44 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny ma prawo do składania interpelacji, zabierania głosu w dyskusjach na posiedzeniach,
wyrażania opinii, składania wniosków i zapytań we wszystkich sprawach gminy.
2. Interpelacje dotyczące spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, winny zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z tego pytania.
3. Interpelacje składa się na piśmie w biurze rady lub ustnie na sesji w punkcie "interpelacje
i zapytania".
4. Interpelacje mogą być również składane w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady poza
obradami sesji a następnie przekazywane przez niego do Wójta celem udzielenia odpowiedzi.
5. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt w formie ustnej lub pisemnej.
6. W przypadku gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi ustnej na sesji, bądź na żądanie
Radnego, odpowiedzi pisemnej na interpelację należy udzielić w ciągu 14 dni.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą radny interpelujący może zwrócić się do
Przewodniczącego obrad o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi”;
8) § 45 otrzymuje brzmienie:
„1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania udziela odpowiednio ustnie podczas danej sesji Wójt lub inna
osoba wskazana przez wójta.
2. Jeżeli wniosek lub zapytanie wymaga szczegółowych wyjaśnień i nie jest możliwe udzielenie
odpowiedzi ustnej, bądź na żądanie Radnego, odpowiedzi pisemnej należy udzielić w ciągu 14 dni”;
9) § 55 otrzymuje brzmienie:
„1. Przebieg obrad Rady jest transmitowany oraz utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane na stronie internetowej gminy Tymbark oraz w siedzibie
Urzędu Gminy w Tymbarku.
2. Z każdej sesji sporządza się protokół będący urzędowym zapisem przebiegu obrad
i podejmowanych na sesji rozstrzygnięć.
3. Na podstawie nagrania, o którym mowa w ust. 1 pracownik sporządza protokół z sesji Rady.
4. Odpis protokołu powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni po przyjęciu przez
Radę Gminy publikowany w BIP oraz udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.
5. Na sesji istnieje możliwość rejestracji dźwięku i obrazu przy wykorzystaniu własnego sprzętu.
6. O zamiarze rejestracji dźwięku i obrazu należy powiadomić Przewodniczącego Rady przed
rozpoczęciem obrad.
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7. Radny oczekujący dosłownego zapisu wypowiedzi winni ją rozpocząć od sformułowania „do
protokołu” i kontynuować wypowiedź w sposób umożliwiający dokładne zapisanie lub po jej
odczytaniu dołączyć w formie załącznika do protokołu”;
10) w § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1 Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych”;
11) § 70 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 68 ust. 1 przy użyciu
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest
możliwe z przyczyn technicznych, przyprowadza się głosowanie imienne.
2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno, w porządku alfabetycznym
wyczytywani przez przewodniczącego obrad lub wskazanego przez niego radnego, oddają swój głos,
który wyczytujący powtarza do protokołu.
3. Imienny wykaz głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej gminy Tymbark oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy”;
12) § 81 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny winien czynnie uczestniczyć w pracach rady i jej komisjach, do
w szczególności winien brać udział w głosowaniach.

których został wybrany,

2. Radny ma obowiązek utrzymywać stałe więzi z mieszkańcami gminy poprzez:
a) rzetelnie informowanie mieszkańców o stanie Gminy,
b) propagowanie zamierzeń i dokonań rady,
c) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
d) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców Gminy.
3. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach Rady, posiedzeniach komisji podpisem na liście
obecności.
4. Radny powinien w razie niemożności uczestniczenia w sesji, posiedzeniu komisji powiadomić (o
ile to możliwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio przewodniczącego rady lub
przewodniczącego komisji”;
13) § 84 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny ma prawo do uzyskiwania wszystkich informacji niezbędnych do jego pracy od organów
gminy, spółek z udziałem gminy i innych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym poprzez żądanie
dokumentów z wyłączeniem informacji podlegających ochronie na podstawie ustaw.
2. Udostępnienie dokumentów radnemu polega na przedłożeniu żądanego dokumentu, odpisu całego
dokumentu lub jego części, sporządzeniu kserokopii – niezwłocznie, a w sytuacjach uniemożliwiających
natychmiastowe udostepnienie, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Radnego.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą dokumentów, których sporządzenie wymaga przetworzenia
danych, sporządzenia zestawień i sprawozdań innych niż sporządzanych na podstawie obowiązujących
przepisów.
4. Udostępnienie Radnemu niezbędnych dokumentów, w tym odpisów protokołu sesji jest
nieodpłatne.”;
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14) Po Rozdziale VI dodaje się rozdział VIa w brzmieniu
„Rozdział VIa.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 109a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (zwana dalej komisją) jest organem Rady Gminy
Tymbark powołanym w celu rozpatrywania skarg na działalność Wójta Gminy
i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli.
§ 109b. Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy.
§ 109c. Komisja podlega wyłącznie radzie i działa w jej imieniu.
§ 109d. 1. Komisja rzetelnie i obiektywnie rozpatruje skargi, wnioski i petycje (zwane dalej
sprawami).
2. Przewodniczący Rady przekazuje:
1) skargę:
a) podmiotowi, wobec którego została wniesiona skarga, celem ustosunkowania się do
zarzutów podniesionych w skardze,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia
wyjaśniającego oraz opracowania propozycji sposobu ich rozpatrzenia;

postępowania

2) wniosek lub petycję:
a) Wójtowi celem zajęcia stanowiska,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem opracowania propozycji sposobu ich
rozpatrzenia (załatwienia).
3. Komisja rozpatruje sprawę a następnie przygotowuje i przekazuje do przewodniczącego Rady
Gminy swoje stanowisko lub projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o sposobie rozstrzygnięcia sprawy
o ile rozstrzygniecie wymaga podjęcia uchwały.
4. Rozpatrzenie spraw następuje w terminie i na zasadach zgodnych z merytorycznymi ustawami.
§ 109e. 1. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany przez Radę.
1. Do zadań przewodniczącego komisji należy:
1) organizowanie pracy komisji,
2) zwoływanie posiedzeń i kierowanie obradami komisji,
3) składanie radzie sprawozdania z działalności komisji.
2. Komisja wybiera wiceprzewodniczącego, który w przypadku nieobecności przewodniczącego
komisji kieruje jej pracą.
§ 109f. Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania zasad działania komisji oraz
aktywnego uczestnictwa w jej pracach.
§ 109g. 1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w razie potrzeby.
2. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego
składu komisji.
3. Opinie, wnioski i rozstrzygnięcia sprawy podejmowane przez komisję zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji.
§ 109h. W razie potrzeb komisja współpracuje z innymi komisjami Rady.
§ 109i. Komisja dokonuje rozpatrzenia spraw w oparciu o następujące kryteria:
1) legalności (badanie zgodności sprawy z przepisami prawa oraz uchwałami rady),
2) zasadności sprawy,
3) rzetelności ( badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy
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i solidny).
§ 109j. Komisja upoważniona jest do:
1) wglądu do akt i dokumentów związanych z rozpatrywaniem sprawy,
2) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
3) zasięgania opinii wyspecjalizowanej jednostki w zakresie rozpatrywanych spraw,
4) żądania od Wójta, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy wyjaśnień i informacji w zakresie rozpatrywanej sprawy.
§ 109k. Podczas rozpatrywania spraw komisja zobowiązana jest do przestrzegania
o ochronie danych osobowych.

przepisów

§ 109l. Z posiedzenia komisji sporządzane są protokoły odzwierciedlające przebieg posiedzenia.
§ 109. ł. Obsługę organizacyjną i techniczną komisji zapewnia Wójt”;
15) § 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1 Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej
3 radnych”;
16) § 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3 Klub podlega rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3 radnych”;
17) „Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Tymbark „Wykaz gminny jednostek organizacyjnych” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i obowiązuje od dnia 17 listopada 2018 r.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik do uchwały Nr XL/239/2018
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 września 2018 r.
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
I. Jednostki budżetowe
1. Urząd Gminy w Tymbarku,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku,
3. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tymbarku,
4. Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku,
5. Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Podłopieniu,
6. Szkoła Podstawowa im. inż. Józefa Marka w Tymbarku,
7. Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Zawadce,
II.

Instytucje kultury
1. Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark,

III.

Spółki Prawa Handlowego Gminy Tymbark
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu.
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