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UCHWAŁA NR LXVII/576/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Drezdenko 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U.2018. poz. 994 ze zm.) w związku z 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. 2018 poz. 130)  Rada Miejska Drezdenka uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Drezdenko przyjętym uchwałą Nr X/81/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

30 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Drezdenko (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 40 z 2003 roku ze zm. ) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 15 dopisuje się pkt „3a  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”. 

2. W § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  "1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) Komisję Rewizyjną; 

2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji; 

3) Komisję Budżetową; 

4) Komisję Spraw Społecznych, Środowiska i Rolnictwa." 

3. W § 17 skreśla się  ust 3. 

4. § 37 otrzymuje brzmienie: " § 37. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) przyjęcie porządku obrad; 

2) rozpatrzenie projektów uchwał; 

3) interpelacje i zapytania radnych; 

4) sprawy różne." 

5. § 39 otrzymuje brzmienie: " 1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy i jej 

mieszkańców. Interpelacja obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska 

przez Burmistrza. 

2. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego i wynikające z niego pytanie. 

3. Interpelacje składa się w formie pisemnej w okresie między sesjami na ręce Przewodniczącego, który 

niezwłocznie przekazuje je adresatowi. 

4. Na najbliższej sesji radny może odczytać zgłoszoną pisemnie interpelację. 

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana radnemu w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia 

interpelacji. 

6. Zapytanie składa się w sprawach mniejszej wagi, gdy pytający chce uzyskać informację o faktach. 

7. Zapytanie składa się na piśmie poza obradami na ręce Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje 

je adresatowi. 

8. Odpowiedzi na zapytanie należy udzielić pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.". 

6. W § 40 dodaje się: 

1) ust. 2a, który otrzymuje brzmienie „2a. Wniosek o zabranie głosu wymaga dokonania zgłoszenia w aplikacji 

eSesja”; 

2) ust. 6, który otrzymuje brzmienie „ Na sesji Rady , w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie 

Gminy i prowadzona jest debata nad tym raportem, Przewodniczący udziela głosu formalnie zgłoszonych 

mieszkańców Gminy po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniem radnych.". 
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7. Zmienia się tytuł Rozdziału VI. poprzez dodanie sformułowania „oraz Komisji Wniosków, Skarg 

i Petycji”. 

8. W Rozdziale VI. dodaje się tytuł 7., który otrzymuje brzmienie „7. Organizacja Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji" oraz dopisuje się kolejno: 

1) "§ 101a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powoływana jest przez Radę w liczbie 3-6 członków lub 

niemniej niż liczba klubów radnych."; 

2) "§ 101b Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.„; 

3) "§ 101c Komisja rozpatruje wstępnie skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady oraz wydaje opinię, co 

do dalszego trybu postępowania."; 

4) "§ 101d Przy rozpatrywaniu spraw Komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności oraz 

wnikliwości."; 

5) „§ 101 e W celu wykonywania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do Burmistrza o pisemne 

zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi wniosku lub petycji."; 

6) "§ 101f W posiedzeniach komisji mogą brać udział podmioty i osoby których sprawa dotyczy." 

7) "§101g Z przeprowadzonego posiedzenia sporządzany jest protokół zawierający w szczególności podstawę 

sformułowania opinii w rozpatrywanej sprawie lub projekt uchwały z uzasadnieniem."; 

8) "§ 101 h Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Komisji."; 

9) "§ 109 i Członkowie komisji mogą zostać wyłączeni z prac komisji, jeśli zachodzą okoliczności mogące 

wpłynąć na jego bezstronność. Wniosek o wyłączenie należy uzasadnić. O wyłączeniu decyduje komisja.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

Lubuskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Drezdenku 

 

 

Adam Kołwzan 
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UZASADNIENIE 

Ustawą z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018.130 ze 

zm.) wprowadzono istotne zmiany do ustrojowych ustaw samorządowych, w tym ustawy o samorządzie 

gminnym. W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zapisów Statutu Gminy Drezdenko 

do obowiązujących przepisów prawa. Zmiany wprowadzone w Statucie będą obowiązywać od VIII kadencji 

Rady Miejskiej w Drezdenku 2018 – 2023. 

 
 

 


