
              

 

       

     Uchwała nr II/2/18 
               Rady Gminy Gozdowo 
               z dnia 28 listopada 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Gminy Gozdowo uchwalonym uchwałą nr 198/XX/13 Rady Gminy Gozdowo  

z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Gozdowo 

oraz zmienionym uchwałą nr 300/XXXI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 lutego 2014 r.  

w sprawie zmian w Statucie Gminy Gozdowo (Dz. U. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3440) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 wprowadza się tiret 9 (-) w brzmieniu: „komisja skarg, wniosków i petycji – należy 

przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo, po tiret 8 (-); 

 

2) w § 10 wprowadza się ust. 2c w brzmieniu: „Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.”; 

 

3) w § 11ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi 

załącznik nr 4a do niniejszego statutu.”; 

 

4) w § 17: 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Głosowanie jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą 

urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych  

lub przeprowadza się głosowanie imienne, w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest 

możliwe przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzenia.”, 

wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: „Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni są 

wywoływani przez przewodniczącego obrad kolejno z listy obecności, a w protokole obrad 

odnotowuje się, czy radny oddał głos ZA lub głos PRZECIW albo głos WSTRZYMUJĘ SIĘ. 

wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: „Imienne wykazy głosowań radnych podaje się 

niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy oraz poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.”; 

 

5) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyborów.”; 

 

6) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada gminy wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.”; 

 

 

 

 



 

 

 

7) w § 21: 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady.”, 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Sesje Rady są jawne oraz transmitowane i utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Gozdowo oraz w inny sposób za pomocą 

elektronicznego nośnika informacji.”; 

8) w § 23 w ust. 2 wprowadza się pkt 4a w brzmieniu: „rozpatrywanie raportu o stanie gminy 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego 

tytułu.”; 

 

9) w § 25: 

 w ust. 1 wprowadza się pkt e w brzmieniu: „komisja skarg, wniosków i petycji.”, 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W skład komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji 

wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Nie mogą wchodzić przewodniczący 

i wiceprzewodniczący rady.”; 

10) w § 26: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Komisje stałe mogą odbywać wspólne posiedzenia szczególnie  

w zakresie spraw związanych z uchwalaniem budżetu gminy.”, 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wspólne posiedzenie komisji zwołuje, ustala porządek, 

przewodniczy i podpisuje protokół Przewodniczący Rady Gminy.”; 

 

11) wprowadza się § 27a w brzmieniu:  

„1. Rada powołuje ze swego grona stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu 

rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej 

właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami, której posiedzenia odbywać się 

będą w miarę potrzeb oraz w razie zaistnienia przyczyny. 

2. Do podstawowych zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy dokonywanie czynności 

sprawdzających w przypadku skargi lub dokonania ustaleń co do zasadności uwzględnienia 

wniosku czy petycji oraz do przedstawienia tych ustaleń radzie. 

3. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa regulamin pracy Komisji, 

stanowiący załącznik nr 5a do statutu. 

 

12) § 30 wprowadza się: 

ust. 4 w brzmieniu: „W sprawach dotyczących Gminy radni mogą kierować interpelacje i 

zapytania do wójta. 

ust. 5. w brzmieniu: „Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja 

powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz 

wynikające z niej pytania.”, 

ust. 6. w brzmieniu: „Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także  

w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 5 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio.”, 

 

 

 



 

 

ust. 7. w brzmieniu: „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego 

Rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona,  

jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania interpelacji lub zapytania.”, 

ust. 8. W brzmieniu: „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 na tablicy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.”; 

 

13) w § 38 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

Radzie raport o stanie Gminy Gozdowo. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 

  /-/   Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4a do Statutu Gminy Gozdowo 

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 

 1.Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach. 

 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie. 

 3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. 

 4. Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Lelicach. 

 5. Szkoła Podstawowa w Ostrowach. 

 6. Publiczne Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Gozdowie. 

 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. 

 8. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. 

 9. Publiczne Przedszkole w Gozdowie. 

10. Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach. 

11. Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5a do Statutu Gminy Gozdowo 

Regulamin funkcjonowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 1. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przewodniczącego komisji, zastępcy 

przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

prawa w liczbie ustalonej przez Radę Gminy. 

§ 2. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego 

lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca. 

§ 3. Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie udzielanie pomocy 

Radzie w procesie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji z zachowaniem terminów 

wynikających z przepisów odrębnych. 

§ 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę 

potrzeb. 

§ 5. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może: 

1. występować do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie 

wyjaśnień w zakresie skargi lub stanowisko w zakresie wniosku lub petycji; 

2. przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. 

§ 6. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad. 

§ 7. Rozstrzygnięcia Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 

§ 8. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji lub 

osoba, która jej przewodniczyła oraz protokolant. 

§ 9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może współdziałać z innymi komisjami Rady, w 

zakresie ich właściwości rzeczowej. 

§ 9. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie 

bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. 

§10. 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. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

     /-/  Dariusz Śmigielski 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Uchwalenie oraz zmiana statutu należą do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 

31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa 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). Zgodnie z art. 15 przedmiotowej  ustawy, przepisy, którymi zmieniono ustrojowe 
ustawy samorządowe, stosować należy do kadencji organów następujących po 
kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie,  
czyli nowej - po raz pierwszy pięcioletniej - kadencji: 2018 – 2023. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy 
jest jej statut. Przedłożony projekt uchwały zawiera konieczny zakres zmian  
w statucie  Gminy Gozdowo, niezbędnych do wprowadzenia w związku z wejściem  
w życie ustawy nowelizującej. Są to postanowienia statutowe, dotyczące między 
innymi: 
1) powołania stałej komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia jej zasad i trybu 
działania oraz regulaminu funkcjonowania; 
2) możliwości utworzenia gminnej rady seniorów; 
3) głosowania jawnego za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenia imiennego 
wykazu głosowań oraz sposobu głosowania imiennego; 
4) pięcioletniej kadencji rady: 
5) transmisji i utrwalania sesji rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  
i dźwięk; 
6) raportu o stanie gminy; 
7) interpelacji i zapytań radnych. 

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym zmiany 

obowiązującego Statutu Gminy Gozdowo stały się konieczne, tym samym przyjęcie 

niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.  

 

 

 

 

 


