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UCHWAŁA NR XXXVIII/335/2018
RADY GMINY POMIECHÓWEK
z dnia 13 września 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Stautu Gminy Pomiechówek
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Statucie Gminy Pomiechówek stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady
Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Użyte w Statucie Gminy sformułowania oznaczają:
1) Gmina – Gminę Pomiechówek,
2) Wójt – Wójta Gminy Pomiechówek,
3) Rada – Radę Gminy Pomiechówek,
4) Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Gminy Pomiechówek,
5) Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pomiechówek,
6) Komisja – Komisje stałe lub doraźne Rady Gminy Pomiechówek,
7) Komisja Rewizyjna – Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pomiechówek,
8) Komisja Skarg – Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pomiechówek,
9) Przewodniczący Komisji – Przewodniczącego Komisji stałej lub doraźnej Rady Gminy Pomiechówek,
10) Urząd – Urząd Gminy Pomiechówek,
11) Ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
12) Statut – Statut Gminy Pomiechówek.”;
2) Uchyla się § 12;
3) W § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa załącznik nr 5 do statutu.”;
4) § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wykaz jednostek pomocniczych powołanych przez Radę stanowi załącznik nr 6

do statutu.”.
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2. W załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Pomiechówek, stanowiącym wykaz jednostek organizacyjnych
Gminy Pomiechówek wprowadza się następujące zmiany:
1) Uchyla się pkt 3;
2) Dodaje się pkt 11, który otrzymuje brzmienie:
„11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.”.
3. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Pomiechówek, stanowiącym Regulamin pracy Rady Gminy
Pomiechówek wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Rada Gminy, zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty
samorządowej.”;
2) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.”;
3) W § 17 ust. 3 uchyla się lit. e);
4) § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) listę obecności sołtysów,
3) listę osób zaproszonych,
4) teksty przyjętych przez Radę uchwał,
5) sprawozdania, opinie i informacje przedstawiane podczas obrad Rady,
6) imienne wykazy głosowania radnych.”;
5) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest
„przeciw”, czy – o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od
głosu”, dodatkowo sygnalizując sposób głosowania poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny po wywołaniu kolejno przez
Przewodniczącego Rady, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest
„przeciw”, czy – o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od
głosu”.
3. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.”;
6) § 34 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) co najmniej 200 osób posiadających czynne prawa wyborcze do Rady – według zasad określonych
w odrębnej uchwale Rady.”;
7) W § 34 uchyla się ust. 2;
8) § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Projekty uchwał wnoszone w trybie ust. 1 pkt 1 i 2 do Przewodniczącego Rady, są przekazywane
Wójtowi w terminie 14 dni celem sprawdzenia ich pod kątem zgodności z przepisami prawa
i możliwości ich wykonania.”;
9) Uchyla się § 38 – 41;
10) § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada powołuje następujące stałe Komisje:
1) Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego
i samorządu,
2) Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej,
3) Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług,
4) Komisja Rewizyjna,
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.”;
11) W § 48 ust. 3 skreśla się zdanie drugie.
12) § 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 3 radnych.”.
4. Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pomiechówek, stanowiący Regulamin działania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji otrzymuje następujące brzmienie:
„Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pomiechówek Regulamin działania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
§ 1. W skład Komisji Skarg wchodzą radni,
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

z wyjątkiem

radnych

pełniących

funkcje

§ 2. Przewodniczącego Komisji Skarg i jego zastępcę wybierają członkowie komisji.
§ 3. Przewodniczący Komisji Skarg organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.
§ 4. Członkowie Komisji Skarg podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których zaistniał konflikt interesów lub może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub
interesowność.
§ 5. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji
Skarg.
§ 6. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg decyduje Rada.
§ 7. Komisja Skarg jest władna do zajmowania stanowiska, jeżeli w posiedzeniu bierz udział co
najmniej połowa jej członków.
§ 8. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących:
1) Przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi, petycji lub wniosku,
2) Przekazuje pismo Przewodniczącemu Komisji Skarg celem przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
3) Czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, petycji lub wniosku.
§ 9. Komisja Skarg nie rozpatruje anonimowych skarg, petycji i wniosków obywateli.
§ 10. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Skarg należy zwoływanie posiedzeń Komisji
Skarg w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania do Komisji Skarg skargi, petycji lub
wniosku. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Skarg posiedzenie Komisji Skarg
zwołuje jego zastępca.
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§ 11. Komisja Skarg, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną
skargą, petycją lub wnioskiem może:
1) Wystąpić do Wójta Gminy lub właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o złożenie
wyjaśnień i zajęcie stanowiska w przedmiocie rozpatrywanej skargi, petycji lub wniosku,
2) Zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia.
§ 12. Komisja Skarg po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego podejmuje, zawierającą
uzasadnienie uchwałę zawierającą propozycję sposobu załatwienia skargi, petycji lub wniosku,
a następnie przekazuje ją Przewodniczącemu.
§ 13. Komisja Skarg jest zobowiązana do:
1) Przestrzegania terminów określonych przepisami prawa przy rozpatrywaniu skargi, petycji lub
wniosku,
2) Przygotowania projektu uchwały w przypadku konieczności wydłużenia terminu załatwienia skargi,
petycji lub wniosku i przedłożenia go Przewodniczącemu.
§ 14. Komisja Skarg w terminie do końca stycznia składa Radzie sprawozdanie z działalności za rok
poprzedni.”.
5. Dotychczasowy załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pomiechówek – Wykaz jednostek pomocniczych, staje
się załącznikiem nr 6 do Statutu Gminy Pomiechówek – Wykaz jednostek pomocniczych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji
organów wybranych
w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku, z wyjątkiem §
1 ust. 2 uchwały, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Drzazgowski

