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UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 130)
Rada Gminy Mogilany
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Mogilany, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą
Nr XIII/99/2007 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz Uchwałą Nr XXX/250/2009 Rady Gminy
Mogilany z dnia 30 września 2009 r. i Uchwałą Nr IV/9/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 grudnia 2014 r.
wprowadza się następujące zmiany:
I. Zmienia się treść § 15 ust.1, który otrzymuje nowe brzmienie: „O terminie Sesji zawiadamia się Radnych na
pisemnie najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienie zawierające dane
o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji , załączając porządek obrad oraz projekty uchwał”.
II. Zmienia się treść § 25, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Radni mogą zgłaszać interpelacje i zapytania na piśmie.
2. Radny, składając interpelację lub zapytanie, podpisuje się własnoręcznie.
3. Przewodniczący Rady przyjmuje interpelacje i zapytania oraz bada, czy spełniają wymogi
przewidziane w art. 24 ust. 3–6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i 1000 ze zm.) oraz w pkt. 1.
4. W przypadku, w którym interpelacja lub zapytanie nie spełniają wymogów przewidzianych
w art. 24 ust. 3-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w pkt. 1, Przewodniczący
Rady wzywa Radnego na piśmie do ich uzupełnienia pod rygorem nienadania im dalszego biegu.
5. Przewodniczący Rady prowadzi w formie papierowej i elektronicznej rejestr interpelacji i zapytań
oraz odpowiedzi na nie. W rejestrze dodatkowo odnotowuje się liczbę interpelacji i zapytań, które zgłosili
poszczególni Radni, liczbę udzielonych na nie odpowiedzi i liczbę odpowiedzi, które wpłynęły po
terminie.
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6. Z chwilą nadania interpelacji lub zapytaniu dalszego biegu, Przewodniczący Rady zarządza
niezwłoczną publikację ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy,
a także - umieszczenie w rejestrze, o którym mowa w ust. 5. 7 . Do udzielania odpowiedzi na interpelacje
i zapytania upoważnieni są: Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik i Sekretarz w zakresie spraw Gminy, którymi
się zajmują.
8. Przewodniczący Rady, nadając bieg interpelacji lub zapytaniu, przekazuje je osobie upoważnionej
do udzielenia na nie odpowiedzi.
9. Wójt (Zastępca Wójta, Skarbnik, Sekretarz), udzielając odpowiedzi na interpelację lub zapytanie,
odnosi się wyczerpująco w formie pisemnej do każdego z zawartych w nich pytań, podpisuje odpowiedź
i kieruje ją bezpośrednio do Radnego. W przypadku, w którym interpelacja lub zapytanie mają charakter
wniosku o udostępnienie informacji publicznej i zachodzą przesłanki odmowy jej udostępnienia, Wójt na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
W odpowiedzi na interpelację lub zapytanie wskazuje się wówczas tylko, że żądana informacja nie mogła
zostać udostępniona z przyczyn wskazanych w tej decyzji.
11. Wójt (Zastępca Wójta, Skarbnik, Sekretarz), kierując odpowiedź na interpelację lub zapytanie,
zarządza ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz
zamieszczenie w rejestrze, o którym mowa w pkt 5.
12. W przypadku, gdy Radny jest niezadowolony z odpowiedzi na interpelację lub zapytanie, może
w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zażądać jej uzupełnienia. Uzupełnienie interpelacji powinno nastąpić
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania przez Wójta (Zastępcę Wójta, Skarbnika, Sekretarza).
13. Pkt 12 nie stosuje się do odpowiedzi na interpelację lub zapytanie, którą Radny otrzymał wskutek
zgłoszenia żądania jej uzupełnienia.
14. W przypadku gdy odpowiedź nie została udzielona w terminie, Radny ma prawo wnieść do Wójta
ponaglenie, a w razie gdy nie otrzyma odpowiedzi do dnia najbliższej sesji – zażądać włączenia do
porządku obrad informacji Wójta w sprawie nieudzielenia odpowiedzi w terminie.”,
III. W §36 dodaje się lit. d o treści „Klub Radnych” i lit. e o treści „co najmniej 200 osób.”
IV. Zmienia się treść § 38 Statutu, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przez:
1) podniesienie ręki,
2) jako jawne imienne.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki do góry po zadaniu przez Przewodniczącego
Rady kolejno pytania - „kto jest za”, „kto jest przeciw”.
3. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady Gminy, który przelicza oddane głosy
„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą Radnych obecnych na sesji, po czym
nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć Wiceprzewodniczących lub innych
Radnych.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
6. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 przy użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań Radnych nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, przeprowadza się głosowanie jawne imienne.
7. Imienne wykazy głosowań Radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mogilany, na stronie internetowej Gminy Mogilany oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Gminy w Mogilanach.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 8399

8. Obrady Rady Gminy Mogilany są transmitowane na żywo w Internecie i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Mogilany i na stronie internetowej Gminy Mogilany w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia obrad sesji oraz
udostępniane w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany.
9. Dopuszcza się odstępstwo od sposobu transmisji i utrwalania obrad ustalonych z przyczyn technicznych.
10. W głosowaniu imiennym, Radni wywołani kolejno przez Przewodniczącego Rady składają jawny głos
do protokołu czy są: "za", czy są "przeciw" czy "wstrzymują się" od głosu.”
V. Po §49 dodaje się §49a o brzmieniu:
„Stałymi Komisjami Rady są również:
1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”. Tryb i zasady działania Komisji zawiera Załącznik Nr 5 do
Statutu Gminy Mogilany”,
VI. Po §80 dodaje się §80a w brzmieniu:
„1. Klub Radnych jest dobrowolnym zrzeszeniem Radnych, powołanym na czas nie dłuższy niż
kadencja Rady Gminy w celu wspólnego wyrażania stanowisk w sprawach Gminy.
2. Powołanie Klubu Radnych następuje w drodze zgodnego oświadczenia co najmniej trzech Radnych,
w którym wyrażą oni wolę utworzenia Klubu Radnych, wskażą jego nazwę, jej skrót i skład w chwili
powołania. Oświadczenie składane jest w formie pisemnej do przewodniczącego Rady Gminy
i opatrywane własnoręcznymi podpisami wszystkich Radnych, którzy są zrzeszeni w Klubie Radnych.
3. Rozwiązanie Klubu Radnych następuje wskutek:
a) złożenia zgodnego oświadczenia przez wszystkich Radnych wchodzących w skład Klubu
Radnych, w którym wyrażą oni wolę rozwiązania Klubu Radnych; oświadczenie to składa się
w formie pisemnej;
b) zmniejszenia liczebności Klubu Radnych poniżej trzech Radnych;
c) upływu kadencji Rady Gminy.
4. Każdy Radny może przynależeć tylko do jednego Klubu Radnych.
5. Radny może w każdym czasie wystąpić z Klubu Radnych składając pisemne oświadczenie do
Przewodniczącego Rady.
6. Klub Radnych działa na zasadzie kolegialności.
7. Klub Radnych wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
8. Klub Radnych podejmuje uchwały.
9. Klub Radnych reprezentuje na zewnątrz, w tym składa w jego imieniu oświadczenia woli,
Przewodniczący lub inny Radny upoważniony przez Klub w formie uchwały.
10. Klub Radnych przedstawia Przewodniczącemu Rady Gminy, niezwłocznie po jej podjęciu,
uchwałę o wyborze lub odwołaniu Przewodniczącego, a także uchwalę o upoważnieniu innego Radnego
do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli.
11. Klub Radnych uchwala swój regulamin, który niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady
Gminy. Regulamin Klubu Radnych musi być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
w tym w szczególności ze Statutem Gminy.
12. Klub Radnych ma prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń Urzędu Gminy
wyznaczonych przez Wójta, w szczególności w celu odbywania posiedzeń Klubu Radnych oraz spotkań
z zaproszonymi gośćmi.
13. Działalność, ani wydatki Klubów Radnych nie mogą być finansowane z budżetu Gminy.
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14. Przewodniczący Rady Gminy prowadzi rejestr Klubów Radnych, w którym odzwierciedla się
powołanie, rozwiązanie i zmiany w składzie Klubów Radnych działających w Radzie Gminy, a także
osoby pełniące funkcje ich Przewodniczących, oraz zamieszcza wszystkie składane do niego oświadczenia
i uchwały.
15. Rejestr Klubów Radnych prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej, a jego treść
odzwierciedla się w Biuletynie Informacji Publicznej.”,
VII. Po §80a dodaje się §80b w brzmieniu:
„1. Radny, który chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ze zm.), zgłasza swoje żądanie na piśmie
do kierownika jednostki organizacyjnej, która maje wykonać.
2. Realizacja żądania Radnego nie może nastąpić później niż w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia
kierownikowi jednostki organizacyjnej, chyba że wiązałoby się to ze znacznym nakładem sił i środków.
W takim przypadku żądanie Radnego następuje nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jego
zgłoszenia kierownikowi jednostki organizacyjnej.
3. Przewodniczący Rady Gminy prowadzi rejestr żądań Radnych, w którym są gromadzone:
1) kopie zgłoszonych przez Radnych żądań;
2) odmowy realizacji zgłoszonych przez Radnych żądań;
3) informacje o dacie realizacji żądań Radnych.
2. Rejestr żądań Radnych jest prowadzony w formie pisemnej lub elektronicznej.”.
§ 2. Do zmienianej uchwały dodaje się Załącznik nr 5 w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Mogilany
z dnia 29 listopada 2018 r.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 1. Celem działania Komisji jest badanie skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
wniosków i petycji składanych przez obywateli.
§ 2. Komisja podlega Radzie Gminy i działa w jej imieniu.
§ 3. Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia
się bez rozpatrzenia.
§ 4. 1. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 Radnych, w tym po jednym przedstawicielu wszystkich Klubów.
2. Członkami Komisji nie mogą być Radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i jego Zastępców
(Wiceprzewodniczących Rady).
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z planem pracy oraz
w miarę potrzeb. Posiedzenie może być zwołane także na wniosek Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego pracą Komisji kieruje Wiceprzewodniczący.
§ 5. 1. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu skargi, wniosku lub petycji zwraca się do podmiotu, którego
działalności dotyczy skarga, o zajęcie stanowiska w tej sprawie stanowiska w terminie 7 dni od doręczenia
wezwania, przesyłając mu jednocześnie kopię skargi.
2. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu wniosku lub petycji zwraca się do właściwej jednostki
organizacyjnej Urzędu Gminy lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o przedstawienie w terminie
7 dni od doręczenia tej prośby stanowiska dotyczącego prawnych, finansowych i organizacyjnych możliwości
i skutków realizacji żądania podniesionego we wniosku lub petycji. Przewodniczący Komisji przesyła tym
podmiotom kopię wniosku lub petycji.
3. Przewodniczący Komisji lub Komisja może zwrócić się, w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosku lub
petycji z żądaniem przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub materiałów do:
a) podmiotu, który wniósł skargę, wniosek lub petycję;
b) podmiotu, w którego interesie został wniesiony taki środek;
c) podmiotu, którego działalności dotyczy skarga;
d) właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej.
§ 6. 1. Przewodniczący Komisji wyznacza datę posiedzenia Komisji, podczas którego będzie rozpatrywana
skarga, wniosek lub petycja, mając na względzie terminy załatwienia tych środków, które to wynikają z
odrębnych przepisów.
2. Po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji Komisja sporządza projekt uzasadnienia sposobu załatwienia
tego środka.
3. Uchwałę Komisji, w której wskazano proponowany sposób załatwienia skargi, wniosku lub petycji, wraz
z projektem uzasadnienia przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy włącza sprawę skargi, wniosku lub petycji do porządku obrad najbliższej Sesji
Rady Gminy.
4. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach, w których może powstać
podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. W sprawach wyłączenia poszczególnych członków Komisji
decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji, o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje
Przewodniczący Rady Gminy.
5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
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6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji
w głosowaniu jawnym i są podpisywane przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
7. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
8. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział Radni niebędący członkami Komisji oraz osoby zgłaszające
skargę, wniosek lub petycję.
§ 7. 1. Przewodniczący Komisji sporządza do 30 września każdego roku roczne sprawozdanie z działalności
Komisji, w którym wskazuje:
a) liczbę posiedzeń odbytych przez Komisję;
b) liczbę rozpatrzonych skarg, wniosków i petycji;
c) wnioski co do problemów wynikających z wnoszonych skarg, wniosków i petycji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji przedstawia Przewodniczącemu Rady
Gminy oraz Radzie Gminy.
3. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1,
zarządza jego publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak

