UCHWAŁA Nr XLIV/379/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVI/210/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Działdowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i 1000 ) Rada Gminy Działdowo, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/210/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Działdowo ( Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 108 oraz z 2018 r. poz.247
i 3758 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;
2) w § 21 uchyla się pkt 5;
3) w § 28 uchyla się ust. 2;
4) § 29 otrzymuje brzmienie:
„1. Radni mogą tworzyć kluby radnych,
2. Zasady działania klubów radnych określa załącznik nr 4 do Statutu.”;
5) w § 39 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołtysowi przysługuje prawo głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady”.;
6) W załączniku nr 2 do Statutu - Regulamin Rady Gminy Działdowo – wprowadza się następujące zmiany:
a) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
4) rozpatrzenie projektów uchwał,
5) sprawozdanie wójta o pracach w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał rady,
6) wolne wnioski i informacje.”,
b) uchyla się § 17 i § 18;
c) w § 31 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) grupie mieszkańców na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.”,
d) w § 40 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Glosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad.”,
e) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 40 ust. 1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.”,
f) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisje stałe, za wyjątkiem komisji skarg, wniosków i petycji, działają zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie.”,
g) Rozdział VI otrzymuje brzmienie:
„VI. Komisja skarg, wniosków i petycji - zasady i tryb działania
§ 53. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji zwana dalej „Komisją „ składa się z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej w odrębnej uchwale.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada. Wiceprzewodniczącego wybiera Komisja ze swego grona..
3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji , zwołuje jej posiedzenia, proponuje porządek
obrad i prowadzi jej obrady.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności jego działania, zadania, o których
mowa w ust. 3, wykonuje Wiceprzewodniczący.
§ 54. 1. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przygotowuje propozycję sposobu
załatwienia skargi, wniosku lub petycji w formie projektu uchwały zawierającego uzasadnienie, który
przekazuje Przewodniczącemu Rady.
2. Stan faktyczny, będący przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, Komisja ustala na podstawie
dowodów zebranych w toku postępowania sprawdzającego, prowadzonego przez Komisję . 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.
3. Komisja ma prawo żądać od podmiotu, którego działalność bądź zadania zostały zaskarżone,
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 przepisów ograniczających prawo dostępu. Komisja ma prawo również żądać od
podmiotu ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu skargi, wniosku lub petycji.
§ 55. 1. Skargi i wnioski dotyczące działania Wójta i 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
2. W przypadku otrzymania skargi lub wniosku, dla którego organem właściwym do jej rozpatrzenia jest
Rada , Przewodniczący Rady lub właściwy Wiceprzewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje skargę lub
wniosek do Komisji.
3. W przypadku gdy Rada nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku
Przewodniczący Rady lub właściwy Wiceprzewodniczący Rady przekazuje ją organowi właściwemu.
§ 56. 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. W przypadku gdy Rada nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia, Przewodniczący Rady
przesyła ją organowi właściwemu.
3. W przypadku gdy Rada jest właściwa do rozpatrzenia petycji, Przewodniczący Rady lub właściwy
Wiceprzewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie petycję do Komisji.
§ 57. 1. Przewodniczący Komisji w ciągu 3 dni od dnia przekazania Komisji skargi, wniosku lub petycji
wyznacza termin jej posiedzenia.

2. Przewodniczący Komisji może zawiadomić członków Komisji o zwołanym posiedzeniu oraz przesłać
dokumenty drogą elektroniczną.
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji i protokolant.
4. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co
najmniej połowy składu Komisji.
§ 58. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie
związanym z przedmiotem jej działania.
§ 59. Petycje, które nie zostały rozpatrzone przed upływem kadencji Rady, podlegają rozpatrzeniu przez
komisję skarg, wniosków i petycji następnej kadencji.”.
7) Załącznik nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie:
„ ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH
§ 1. Radni w liczbie co najmniej trzech mogą tworzyć kluby radnych określone dalej jako "Kluby".
§ 2. Przynależność radnych do Klubów jest dobrowolna.
§ 3. Radny może należeć tylko do jednego Klubu radnych.
§ 4. 1. Fakt utworzenia Klubu musi zostać zgłoszony Przewodniczącemu Rady.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę Klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu.
3. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 5. Rejestr Klubów prowadzi Przewodniczący Rady.
§ 6. 1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny
z rozwiązaniem Klubów.
2. Kluby mogą ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
§ 7. Działalność Klubów radnych nie może być finansowana z budżetu gminy.
§ 8. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy Klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący Klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów Klubów
Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 9. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu
działania Rady.
2. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać stanowiska Klubów we wszystkich sprawach będących
przedmiotem obrad Rady.”.
§ 2. Do skarg, petycji i wniosków , które wpłynęły do Rady przed dniem wejścia w życie uchwały a nie zostały
rozpatrzone, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów gminy Działdowo następującego po kadencji
organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
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