
UCHWAŁA NR LVI.302.2018
RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 28 września 2018 r.

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) - Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Gminy Brańszczyk, uchwalonym uchwałą Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 
21 stycznia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brańszczyk;

3) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Brańszczyk;

4) komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Brańszczyk;

5) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Brańszczyk;

6) komisji skarg – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Brańszczyk;

7) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brańszczyk;

8) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Brańszczyk;

9) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Brańszczyku;

10) sołectwie, osiedlu – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy Brańszczyk;

11) budżecie – należy przez to rozumieć budżet Gminy Brańszczyk.”;

2) W § 18 dodaje się ust. 4 i 5 o brzmieniu: ”4. Radni mogą składać na piśmie do Przewodniczącego 
interpelacje i zapytania dotyczące spraw gminy, Przewodniczący zobowiązany jest przekazać je Wójtowi.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela formie w pisemnej Wójt lub osoba przez niego wskazana 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. ”

3) § 38 ust. 4  otrzymuje brzmienie:

„4. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) otwarcie obrad,

2) rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4) sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami,

5) rozpatrzenie projektów uchwał,
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6) sprawy różne,

7) zamkniecie obrad.”;

4) § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 47. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić:

1) Wójt Gminy;

2) każdy z Radnych;

3) Komisje Rady;

4) Kluby Radnych;

5) Grupa co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, na zasadach 
określonych w uchwale Rady.”;

5) § 54 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący obrad.

2. Jeżeli głosowanie tajne nie może zostać przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu do 
głosowania, to przeprowadza je wybrana na posiedzeniu komisja skrutacyjna, której skład  ustalany jest 
każdorazowo przez Radę.

3. Przewodniczący obrad, a w przypadku głosowania tajnego przeprowadzonego przez Komisję 
skrutacyjną przewodniczący tej komisji, ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu.

4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji, a w przypadku głosowania tajnego 
przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną, w protokole komisji skrutacyjnej.”;

6) § 55 otrzymuje brzmienie: 

„§ 55. 1. Głosowanie jawne odbywa za pomocą elektronicznego systemu do głosowania 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych przy równoczesnym 
podniesieniu ręki.

2. O wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu do głosowania.

3. Większość zwykła jest to większa liczba głosów „za” od liczby głosów „przeciw”. Głosy 
„wstrzymujące” nie są brane pod uwagę.

4. Bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów „za” większa od sumy ważnie oddanych 
głosów ( „przeciw” i „wstrzymujących się”).

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, głosowanie za pomocą elektronicznego systemu 
głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie jawne imienne. Odbywa się ono przez 
kolejne wyczytywanie nazwisk i imion Radnych i odnotowywanie w protokole, czy Radny oddał głos 
„za”, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”.

6. Głosowanie tajne odbywa za pomocą elektronicznego systemu do głosowania , jeżeli system ten 
zapewnia możliwość przeprowadzenia tajnego. W przeciwnym przypadku głosowanie tajne odbywa się 
w ten sposób, że kolejno wyczytywani Radni otrzymują kartki do głosowania i w miejscu 
zapewniającym tajność głosowania dokonują wyboru.”;

7) Uchyla się treść § 57.

8) § 60 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 60. 1. Z sesji Rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie 
prawomocności obrad, porządek obrad, uchwały Rady oraz podstawowe informacje przebiegu 
posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowań.

2. Posiedzenia Rady są nagrywane, transmitowane oraz przechowywane.

3. Załącznikami do protokołu są:

1) uchwały Rady wraz z uzasadnieniami i niezbędnymi opisami;

2) protokoły komisji skrutacyjnej oraz kartki głosowania tajnego;

3) listy obecności Radnych;

4) oświadczenia i inne dokumenty zgłoszone na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy;

5) imienne wykazy głosowań.

4. Protokół wykłada się do wglądu w Urzędzie Gminy najpóźniej po 14 dniach od dnia obrad Rady 
w celu naniesienia poprawek w jego treści przez uczestników obrad w zakresie niezgodności protokołu 
ze swoją wypowiedzią. Na wniosek Radnych protokół może być odczytany na sesji.

5. Poprawki do protokołu zgłasza się najpóźniej na 5 dni przed przewidywanym terminem kolejnej 
sesji.

6. W przypadkach spornych, o przyjęciu poprawek decyduje Rada.

7. Ostateczny kształt protokołu wykłada się do wglądu na 3 dni przed kolejną sesją.”;

9) § 77 otrzymuje brzmienie: 

„§ 77. Stałymi Komisjami Rady są:

1) Komisja Rewizyjna;

2) Komisja Finansów i Gospodarki;

3) Komisja Oświaty, Kultury i Promocji;

4) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego;

5) Komisja Skarg.”;

10) Rozdział 11 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 11.
Zasady i tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 85. 

1. Rada powołuje Komisje Skarg w celu rozpatrywania skarg na działania Wójta Gminy Brańszczyk 
i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

2. W przypadku, gdy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest Rada, 
Przewodniczący rady kieruje ją do Komisji Skarg, w przypadku odmiennym Rada przekazuje ją do 
rozpatrzenia przez właściwy organ.

3. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób umożliwiający 
bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę .

4. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.

5. Przewodniczący Komisji może zwrócić się Wójta Gminy Brańszczyk lub kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów 
związanych ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji Skarg.
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6. Komisja rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie 
rozpatrzenia wniosku i przekazuje je Przewodniczącemu Rady.

7. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół.

§ 86. 

1. W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W skład Komisji 
nie mogą wchodzić Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący. Odwołania członka Komisji dokonuje 
Rada.

2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków komisji.

3. Pracami Komisji Skarg kieruje Przewodniczący Komisji Skarg wybierany przez Radę.

4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg wybiera Komisja z pośród członków Komisji.

5. Komisja obraduje w miarę potrzeb na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania 
wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

7. Komisja Skarg jest władna do podejmowania stanowiska, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co 
najmniej połowa jej członków.”;

11) W § 91  ust. 6. otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisja wykonuje inne zadania zlecona przez radę w zakresie, co nie narusza uprawnień 
kontrolnych innych komisji.”;

12) Uchyla się treść § 94.

13) W § 100  ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 100. 1. Klub może tworzyć co najmniej 3 Radnych.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Brańszczyk.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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§ 4. 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje od pierwszego dnia kadencji 
organów jednostek samorządu terytorialnego następującego po kadencji organów wybranych w wyborach 
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Brańszczyk

Sławomir Gałązka
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