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UCHWAŁA NR LIV/437/2018
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 18 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Miejska w Paczkowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/63/03 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Paczków (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2003 r. Nr 90,
poz. 1755 zm. Nr 28, poz. 923, Nr 29, poz. 797) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).”;
2) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Obrady Rady Miejskiej w Paczkowie są transmitowane i utrwalane zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy
o samorządzie gminnym.”;
3) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 17 ust. 2. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji, powiadamia się radnych w formie elektronicznej
na adres wskazany przez radnego, a w przypadku niemożności wykorzystania tej formy
powiadomienia w formie papierowej, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem obrad.
Do powiadomienia załącza się projekty uchwał.”;
4) § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odpowiedź na interpelację lub wniosek jest udzielana zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie
gminnym.”;
5) § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Burmistrzowi;
2) Komisjom Rady;
3) Klubom radnych;
4) co najmniej 5 radnym;
5) Grupie osób zgodnie z art. 41a ust. 1 i 2.”;
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6) § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 36.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu
bezprzewodowych terminali do głosowania.”;
7) w § 36 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 36 ust. 1 nie jest możliwe,
przeprowadza się głosowanie jawne imienne poprzez wywoływanie nazwisk radnych i odnotowanie
w protokole głosowania czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu.
Głosownie przeprowadza i ogłasza jego wyniki przewodniczący obrad.”;
8) w § 40 ust. 1 dodaje się pkt e w brzmieniu:
„e) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”;
9) w § 40 uchyla się ust. 2.
10) w § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 50 ust. 3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu
na kolejnym posiedzeniu Komisji i winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji.”;
11) dodaje się rozdział VI1, w którym dodaje się § 661 - 663 w brzmieniu:
„VI 1 Rozdział Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 661. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
oraz członków.
§ 662.1. 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.
Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego pracą Komisji kieruje Zastępca przewodniczącego.
3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 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.
4. Obsługę biurową Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 663.1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie spraw zgodnie z art. 18b ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone
do Rady ustnie.
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. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Burmistrza 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.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje petycje, na zasadach określonych w ustawie
o petycjach i przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.
6. Członek Komisji podlega wykluczeniu z jej prac w sprawach, w których może powstać podejrzenie
o jego stronniczość. W sprawach wyłączenia członka Komisji decyduje Przewodniczący Komisji
a wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rada na wniosek Radnego lub Przewodniczącego Rady.”;
12) w załączniku nr 4 do Statutu stanowiącego Regulamin Rady Miejskiej w § 28 uchyla się ust. 1 i ust. 3;
13) w załączniku nr 4 do Statutu stanowiącego Regulamin Rady Miejskiej uchyla się § 32.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i stosuje się ją do kadencji organów gminy następujących po kadencji, w czasie
której weszła w życie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

