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UCHWAŁA NR XXXVII/414/2018
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) w związku z 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)
Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XV/189/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. (Dz.U. Woj.
Małopolskiego z 2012 r. poz. 4922 z późn. zmianami) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sękowa
wprowadza się następujące zmiany
1. Zmienia się Statut Gminy Sękowa stanowiący załącznik do powyższej uchwały w następującym
zakresie:
1)/ § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”
2) w § 14 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się pkt. 4a w brzmieniu:
„4a rozpatrywanie raportu o stanie Gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu”,
3) w § 17 zdanie po przecinku otrzymuje brzmienie:
„określa Regulamin Pracy Rady Gminy Sękowa stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu”.
4) w § 20 zmienia się dotychczasowy nr 3 załącznika do Statutu na „Nr 4” oraz nazwę tego
załącznika „Regulamin Pracy Rady Gminy Sękowa”,
5) w § 21 ust. 5 zmienia się nr załącznika stanowiącego „Regulamin Komisji Rewizyjnej” z Nr 4
na Nr 3,
6) w § 24 zmienia się słowa: „Regulamin Rady Gminy Sękowa” stanowiący załącznik nr 3 do
Statutu na słowa: „Regulamin Pracy Rady Gminy Sękowa” stanowiący załącznik nr 4 do Statutu,
7) po § 24 dodaje się § 24a ust. 1 i 2 w brzmieniu:
„1. Rada Gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz wybiera z jej grona
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego”,
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2. Tryb pracy komisji określa Regulamin Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący
załącznik nr 5 do Statutu Gminy Sękowa”.
8) w § 54 dodaje się Załącznik nr 5 – „Regulamin Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.
9) w załączniku Nr 4 do Statutu Gminy – Regulamin Pracy Rady Gminy wprowadza się
następujące zmiany:
2. W załączniku Nr 4 do Statutu Gminy – Regulamin Pracy Rady Gminy wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W wykonaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób
do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te
informacje i materiały, oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy, a także spółek z udziałem Gminy,
spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz
zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem
przepisów o tajemnicy prawnie chronionej
2) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach ważnych gminy radni mogą składać interpelacje i zapytania”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady, który
niezwłocznie przekazuje je Wójtowi”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na interpelację
na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.”
d) skreśla się ust. 4,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym”.
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do formy zapytania i udzielenia odpowiedzi stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3”.
g) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.
3) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:
„21a. Przewodniczący Rady Gminy z związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać
polecenia służbowe pracownikom Urzędu Gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne
oraz inne zadania związane w funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych. W tym przypadku
Przewodniczący Rady wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym. ”.
4) po § 31 dodaje się § 31a ust. 1-5 w brzmieniu:
„1. Obrady Rady Gminy utrwalanie są za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
2. Transmisja z obrad Rady Gminy odbywa się na żywo.
3. Nagrania z obrad Rady Gminy udostępniane są w BIP i na stronie internetowej Gminy Sękowa
w terminie 7 dni od dnia zakończenia sesji.
4. Jeżeli z przyczyn technicznych rejestracja obrazu i dźwięku oraz głosowania za pomocą urządzeń
jest niemożliwa informacje o tym fakcie zamieszcza się w protokole z podaniem przyczyny.
5. Sytuacja, o której mowa w ust. 4 nie stanowi podstawy do przerwania obrad sesji Rady Gminy.”
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5) § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Gminy mogą występować:
1) Przewodniczący Rady,
2) Wójt Gminy,
3) Klub radnych,
4) Komisje,
5) Grupa mieszkańców Gminy Sękowa w liczbie co najmniej 200 osób, posiadających czynne
prawo wyborcze do Rady Gminy Sękowa (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza) na
zasadach wskazanych w postanowieniach art. 41a ustawy o samorządzie gminnym oraz
w odrębnej uchwale Rady podjętej na podstawie wskazanego przepisu.
6) § 35 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty korzystające z inicjatywy uchwałodawczej:
1) Zgłaszają Przewodniczącemu Rady inicjatywę uregulowania w uchwale określonej
sprawy,
2) Projekt inicjatywy powinien spełniać wymogi określone w § 36 Statutu,
3) Projekt uchwały przygotowuje Wójt, bez względu na to, kto jest inicjatorem uchwały,
z wyjątkiem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w art. 41a ustawy
o samorządzie gminnym.
2. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym
należy
wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji.
3. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego Urzędu
Gminy.
7) § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowania radnych.
2. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania, o którym mowa
w ust. 1 Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie imienne.
3. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym
wyczytywani oddają swój głos, którego wynik wyczytujący powtarza do protokołu.
4. Imienne wykazy głosowań radnych podawane są do wiadomości publicznej, w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
8) w § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podpisany protokół wykłada się do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy i na stronie BIP
Gminy Sękowa.”
§ 2. W Załączniku Nr 2 do Statutu Gminy w Wykazie Jednostek Organizacyjnych Gminy Sękowa pkt. 2
otrzymuje brzmienie:
„2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Długosza w Siarach”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów Gminy Sękowa następujących po kadencji, w czasie której
niniejsza uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Wyżkiewicz
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Załącznik Nr 5
do Statutu Gminy Sękowa
Regulamin Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§1
1. Regulamin określa organizację i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Sękowa.
2. Komisja Skarg Wniosków i Petycji, zwana dalej Komisją Skarg składa się z Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej w odrębnej uchwale.
3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada, a Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja Skarg
w trybie § 24 ust. 2 Załącznika Nr 1 Statutu Gminy.
4. Przewodniczący Komisji Skarg organizuje pracę Komisji Skarg, zwołuje jej posiedzenia, proponuje
porządek obrad i prowadzi jej obrady.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności jego działania, zadania, o których
mowa w ust. 4 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
6. Komisja Skarg rozpatruje wnioski i bada skargi wnoszone na działalność Wójta Gminy i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych ( z wyjątkiem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej)
oraz przygotowuje projekt stosownej uchwały, który przedstawia Przewodniczącemu Rady celem
wprowadzenia do porządku obrad.
7. Komisja Skarg rozpatruje petycje składane przez podmioty uprawnione oraz przygotowuje projekt
stosownej uchwały, który przedstawia Przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia do porządku
obrad.
8. Stan faktyczny, będący przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, ustala się na podstawie dowodów
zebranych w toku postępowania sprawdzającego, prowadzonego przez Komisję Skarg. Jako dowody
mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, wyjaśnienia pracowników,
opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia dotyczące sprawy będącej przedmiotem
skargi, wniosku lub petycji.
9. Komisja Skarg ma prawo żądać od podmiotu, którego działalność bądź zadania zostały zaskarżone,
lub którego działalności bądź zdań dotyczy wniosek lub petycja dokumentów i materiałów
niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego będącego przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, za
wyjątkiem materiałów podlegających przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innych
ograniczających prawo dostępu. Komisja Skarg ma prawo również żądać od podmiotu, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu skargi, wniosku lub
petycji.
§2
1. Członkowie Komisji Skarg podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których
może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg oraz poszczególnych członków decyduje
pisemnie Przewodniczący Komisji Skarg.
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3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg decyduje Rada. Przepis § 1 ust. 5 niniejszego
regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Wyłączony Zastępca Przewodniczącego lub członek Komisji Skarg może odwołać się na piśmie od
decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
5. W przypadku złożenia odwołania, prace Komisji Skarg ulegają zawieszeniu do czasu rozpatrzenia
odwołania przez Radę.
§3
1. Skargi i wnioski dotyczące działania Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
składane do Rady są rozpatrywane i załatwiane z zachowaniem właściwości organów na zasadach
wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w postanowieniach Działu VIII
Skargi Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków.
2. Za organizowanie pracy Rady w zakresie związanym z przyjmowaniem, koordynowaniem
rozpatrywania i rozpatrywaniem skarg i wniosków odpowiada Przewodniczący Rady, a w przypadku
jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący Rady.
3. W przypadku otrzymania skargi lub wniosku, dla którego organem właściwym do jego rozpatrzenia
jest Rada, Przewodniczący Rady lub właściwy Wiceprzewodniczący Rady niezwłocznie, nie później
jednak niż w następnym dniu roboczym po jego otrzymaniu przekazuje skargę lub wniosek do Komisji
Skarg w celu wykonania czynności wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszego regulaminu natomiast kopię
skargi lub wniosku – do wiadomości Wójta.
§4
1. Petycje składane do Rady są rozpatrywane z zachowaniem właściwości organów na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
2. Za organizowanie pracy Rady w zakresie związanym z przyjmowaniem, koordynowaniem
rozpatrywania i rozpatrywaniem petycji odpowiada Przewodniczący Rady, a w przypadku jego
nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący.
3. W przypadku otrzymania petycji, Przewodniczący Rady lub właściwy Wiceprzewodniczący Rady
niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po jej otrzymaniu przekazuje petycję
do Komisji Skarg w celu wykonania czynności wskazanych w § 1 ust. 7 niniejszego regulaminu.
4. Kopię petycji oraz dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych
opinii, przewidywanego terminu i sposobu załatwiania petycji, Przewodniczący przekazuje
niezwłocznie Wójtowi w celu umożliwienia między innymi zajęcia stanowiska w jej sprawie
i wykonania czynności związanych z obowiązkiem publikacji wskazanych w ustawie o petycjach
informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§5
1. Komisja Skarg obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia, z podaniem propozycji porządku obrad.
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3. Posiedzenia mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego, a także za pisemny
i umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady,
2) Wójta Gminy,
3) co najmniej 3-ch członków Komisji Skarg.
4. Przewodniczący Komisji Skarg może zaprosić na jej posiedzenia:
1) Wójta lub jego przedstawiciela,
2) Osoby zaangażowane na wniosek Komisji Skarg w charakterze biegłych lub ekspertów,
3) Pracowników Urzędu kompetentnych do udzielenia wyjaśnień w sprawach rozpoznawanych przez
Komisję,
4) Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
6. Z posiedzenia Komisji Skarg sporządza się protokół, który winien być podpisany przez wszystkich
członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. Do protokołu komisji stosuje się postanowienia
Statutu dotyczące protokołu z sesji.
7. Uchwały, opinie i wnioski Komisji Skarg zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
§6
1. Komisja Skarg może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową
w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z działań wskazanych w ust. 1 wymaga zawarcia odrębnej umowy
i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Skarg zwraca
się do Wójta z wnioskiem o zapewnienie środków na ten cel i zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.
§7
1. Komisja Skarg może współdziałać w wykonywaniu swoich funkcji z innymi komisjami rady,
w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i oświadczeń
dotyczących spraw będących przedmiotem obrad Komisji Skarg, jak również na odbywaniu wspólnych
posiedzeń z innymi Komisjami Rady.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Wyżkiewicz

