
UCHWAŁA NR XLVIII/361/2018
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/345/2018 z dnia 27 września 2018 r. o zmianie  Statutu Gminy 
Lubsza

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, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432) - Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy w Lubszy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie 
zmiany Statutu Gminy  Lubsza, wprowadza się następujące zmiany:

1) wykreśla się punkt 17) w  § 1 zmienianej Uchwały;

2) punkt 18) w §1 otrzymuje brzmienie:

„18) §48 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 48. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt, każdy z radnych, kluby radnych oraz grupa 
mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego na zasadach 
określonych w ustawie o samorządzie gminnym, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki 
prawodawczej.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy 
wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

5. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały, w każdej chwili przed  zarządzeniem głosowania 
nad tą uchwałą  przez Przewodniczącego Rady.”;

3) wykreśla się punkt 20) w  § 1 zmienianej Uchwały;

4) punkt 21) w §1 otrzymuje brzmienie:

„21) §54 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 54. 1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący, sumuje oddaną ilość głosów, 
porównuje z ilością radnych obecnych w czasie głosowania lub z ustawowym składem Rady.

2. Przewodniczący Rady podaje wyniki głosowania.

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn 
technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne, które odbywa się w ten sposób, że radni kolejno, 
w porządku alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego obrad lub wskazanego przez niego 
radnego, oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do protokołu.”;

5) wykreśla się punkt 22) w  § 1 zmienianej Uchwały;

6) punkt 24) w §1 otrzymuje brzmienie:

„24) po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa w brzmieniu:

Rozdział VIa.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 90a. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie 
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady.
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3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku 
nieobecności Przewodniczącego pracą Komisji kieruje  zastępca przewodniczącego.

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na 
posiedzeniu.

6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.

§ 90b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta Gminy Lubsza  
i gminnych jednostek organizacyjnych i wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

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

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

4. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta Gminy Lubsza lub kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów 
związanych ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji z zachowaniem przepisów 
o tajemnicy prawnie chronionej. Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązani są do 
udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów w terminie 3 dni.”.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie po  upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego  
następujących po kadencji, w czasie której weszła w  życie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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