UCHWAŁA NR XXXVI/261/18
RADY GMINY PAWŁOWICZKI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawłowiczki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn.zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje:
§1. W załączniku nr 1 - Statut gminy do uchwały Rady Gminy Pawłowiczki nr 29/IX/03 z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pawłowiczki (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2003 r., nr 102, poz. 1941), wprowadza się następujące zmiany:
1) §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisje działają w składzie do 7 członków.”;
2) §26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. klub tworzy co najmniej 3 radnych,”;
§2. W załączniku nr 4 - Jednostki pomocnicze Gminy Pawłowiczki do Statutu gminy, o którym
mowa w §1, wprowadza się aktualny wykaz jednostek pomocniczych:
1) Sołectwo Pawłowiczki,
2) Sołectwo Ostrożnica,
3) Sołectwo Przedborowice,
4) Sołectwo Dobieszów,
5) Sołectwo Dobrosławice,
6) Sołectwo Maciowakrze,
7) Sołectwo Chrósty,
8) Sołectwo Radoszowy,
9) Sołectwo Milice,
10) Sołectwo Jakubowice,
11) Sołectwo Grudynia Mała,
12) Sołectwo Grudynia Wielka,
13) Sołectwo Ucieszków,
14) Sołectwo Gościęcin,
15) Sołectwo Karchów - Ligota Wielka,
16) Sołectwo Borzysławice,
17) Sołectwo Kózki,
18) Sołectwo Urbanowice,
19) Sołectwo Mierzęcin,
20) Sołectwo Trawniki,
21) Sołectwo Naczęsławice,
22) Sołectwo Grodzisko.
§3. W załączniku nr 6 - Regulamin pracy Rady Gminy Pawłowiczki do Statutu gminy, o którym
mowa w §1 wprowadza się niżej wymienione zmiany:
1) w §4:
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a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał oraz w trybie nadzwyczajnym.”,
b) uchyla się ust. 5 i 6;
2) uchyla się §5 ust. 3;
3) §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§8.1 O terminie, miejscu i porządku obrad sesji, powiadamia się radnych w formie
elektronicznej, a w przypadku braku możliwości wykorzystania tej formy powiadomienia,
w formie papierowej, najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad. Do powiadomienia załącza się
projekty uchwał.”;
4) §14 otrzymuje brzmienie:
„1. Interpelacje i zapytania składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej,
przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.
2. Interpelacje i zapytania są kierowane do wójta.
3. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego
rady.
4. W przypadku
nie udzielenia odpowiedzi na interpelacje podczas sesji,
przewodniczący rady przekazuje je wójtowi w terminie do 2 dni.
5. Biuro rady prowadzi ewidencję interpelacji i zapytań”;
5) §16 otrzymuje brzmienie:
„§16. Na wniosek rady, przewodniczący komisji rady lub wyznaczeni przez nich
członkowie komisji, składają sprawozdanie ze swej działalności.”;
6) §20 otrzymuje brzmienie:
„§20. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności.”;
7) §25 otrzymuje brzmienie:
„§25. 1 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwał odbywa się jawnie z wykorzystaniem
urządzeń elektronicznych, które umożliwiają utrwalenie wyników.
(Nieważność zapisu stwierdzona Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.III.4131.1.164.2018.JP
Wojewody Opolskiego z dnia 21.11.2018 r.)
2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania w sposób
określony w ust. 1 przeprowadza się głosowanie imienne, polegające na wyczytaniu
radnych wg listy obecności.
3. Z wyników imiennych głosowań sporządza się wykaz głosowania radnych,
który przekazywany jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,
stronie internetowej oraz w stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad, po uprzednim
przeliczeniu oddanych głosów "za', “przeciw” i “wstrzymujących się”.”;
8) uchyla się §26;
9) w §31
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić:
a) radni w liczbie 6,
b) wójt,
c) komisje rady,
d) grupa co najmniej 100 mieszkańców.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekty uchwał przygotowane przez wójta oraz grupę mieszkańców opiniują właściwe
komisje rady.”;
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez komisje, grupę radnych, kluby radnych
lub grupę mieszkańców, wójt wyraża swoje stanowisko do prrojektu uchwały. Opinię do projektu
uchwały przedstawia na sesji wójt lub osoba przez niego upoważniona.”;
10) §34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§34.4 Komisje mogą okresowo oceniać terminowość i sposób realizacji zgłoszonych
przez siebie wniosków.”;
11) w §36 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
„4.Skarg, wniosków i petycji.”;
12) po §38 dodaje się §38 a ust.1-4 o brzmieniu:
„§38a.
1. Celem działań komisji jest dostarczenie radzie gminy pomocy w sprawach
przyjmowania i rozpatrywania wniesionych skarg, wniosków i petycji.
2. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.
3. Komisja wydaje opinie dotyczące skarg, wniosków i petycji, które zapadają
w wyniku głosowania jawnego, gdzie wymagana jest zwykła większość głosów,
przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
4. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w pracach komisji na
zasadach określonych w przepisie art. 24 kpa, który stosuje się odpowiednio.”
§4. W załączniku nr 7 Regulamin pracy komisji rewizyjnej do Statutu gminy, o którym mowa
w §1 wprowadza się niżej wymienione zmiany:
1) w §2 uchyla się ust. 4;
2) §18 otrzymuje brzmienie:
„§18. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady
z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium w terminie do dnia
31 maja po roku budżetowym.”;
(Nieważność zapisu stwierdzona Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.III.4131.1.164.2018.JP
Wojewody Opolskiego z dnia 21.11.2018 r.)
3) §19 otrzymuje brzmienie:
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„§19. Opinia komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu, przedkładana jest
radzie na sesji, której porządek obrad przewiduje rozpatrzenie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium wójtowi gminy (wotum zaufania).”;
4) w §20 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed opracowaniem opinii w sprawie

wykonania budżetu gminy, komisja
rewizyjna może zasięgnąć opinii poszczególnych komisji rady w części dotyczącej ich
zakresu działania.”;

5) uchyla się §23 i 24.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie od kadencji Rady Gminy
Pawłowiczki, następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki
Przemysław Malinka
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