
PROJEKT UCHWAŁY NR …… 

RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE  

z dnia ………………….. 

w sprawie zmiany statutu Gminy Łapsze Niżne 

Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 

Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Statucie Gminy Łapsze Niżne stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II-8/2002 Rady 

Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z dnia 24.02.2003,   nr 36, poz. 484 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„17.1. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat licząc 

od dnia wyborów.” 

2. W § 21 wprowadza się ust. 4 o następującym  brzmieniu: 

„21.4. Przewodniczący Rady może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy 

wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady w granicach uprawnień wynikających 

z ustawy.” 

3. W § 37 wprowadza się ust. 3 o następującym  brzmieniu: 

„37.3. Zapisy ust. 1 nie dotyczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. 

4.   W § 46 wprowadza się ust. 4 o następującym  brzmieniu: 

„46.4. Treść interpelacji i zapytań składanych na piśmie oraz udzielonych na nie odpowiedzi 

podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy”. 

5.  W § 47 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„47.4. Odpowiedzi na interpelacje – z zastrzeżeniem ust. 6 – są udzielane w formie pisemnej w 

terminie 14 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.” 

6.  W § 56 ust. 2 pkt 9 otrzymuje  następujące  brzmienie:  

„56.2.9. imienny wykaz głosowań radnych - w przypadku braku głosowania za pomocą urządzeń 

umożliwiających utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. 



7.  W § 58 ust. 1 otrzymuje  następujące  brzmienie: 

„58.1. Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk a następnie nagrania obrad Rady Gminy  są udostępniane  w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej gminy.” 

8.   § 60 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 60.6. Grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze                     

i wpisanych do stałego rejestru wyborców.” 

9.   W § 62  ust. 2 otrzymuje nowe  następujące  brzmienie: 

„62.2.Podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą, za wyjątkiem Wójta Gminy i klubu 

radnych, przedstawiają swoje projekty uchwał wraz z wymaganymi opiniami najpóźniej na 14 

dni przed terminem sesji zwyczajnej.” 

10.   W § 62  ust. 3 otrzymuje nowe  następujące  brzmienie: 

„62.3. Wójt, klub radnych przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy projekty uchwał wraz                  

z wymaganymi opiniami najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.”   

11.   W § 64  ust. 2 dodaje się pkt 8 o nowym  następującym   brzmieniu: 

„64.2.8. uzasadnienie”. 

12.  W  § 79 dodaje ust. 3 o następującym brzmieniu: 

„79.3.  Radny ma prawo do uzyskiwania z urzędu informacji i materiałów, wstępu do 

pomieszczeń, w którym znajdują się te materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, 

jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów zgodnie z ustawą, z zachowaniem 

przepisów o tajemnicy prawnie chronionej  oraz z zachowaniem dóbr osobistych innych osób.” 

13. § 81  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„81.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Kluby zrzeszają radnych o zbliżonych poglądach                  

w celu efektywniejszej współpracy i bardziej wyrazistego głoszenia swoich poglądów                           

i koncepcji.” 

14. § 82 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„82.1. warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 

radnych” 

15.  W § 87 dodaje się ust. 1 pkt 4 o następującym  brzmieniu: 



„87.1.4.  Komisję Skarg, Wniosków i Petycji z zakresem działania obejmującym rozpatrywanie 

skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji 

składanych przez obywateli.” 

16.   § 88 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„88.5. Komisja Rewizyjna oraz Komisja  Skarg, Wniosków  i Petycji  składa się z radnych,                             

w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, o ile takie zostały utworzone.” 

17.   § 88 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„88.6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej                   

oraz Komisji  Skarg, Wniosków  i Petycji”. 

18.   § 88 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„88.7. Radny może być jednocześnie członkiem trzech komisji Rady Gminy, w tym dwóch  

stałych.” 

19.   § 118  otrzymuje następujące brzmienie: 

„118. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest organem Rady Gminy Łapsze Niżne powołanym 

w celu rozpatrywania skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, 

wniosków i petycji składanych przez obywateli.” 

20.   § 119  otrzymuje następujące brzmienie: 

„119. Komisja podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu.” 

21.   § 120  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:” 

„120.1. Komisja rzetelnie i obiektywnie rozpatruje skargi, wnioski i petycje (zwane dalej 

sprawami) po przekazaniu ich przez Radę Gminy. Rada Gminy dokonuje przekazania na 

pierwszym posiedzeniu po wpłynięciu sprawy.” 

22.   § 120  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„120.2. Komisja dokonuje rozpatrzenia sprawy a następnie przygotowuje i przekazuje do 

Przewodniczącego Rady Gminy swoje stanowisko lub projekt uchwały wraz z uzasadnieniem                    

o sposobie rozstrzygnięcia sprawy o ile rozstrzygnięcie wymaga podjęcia uchwały.” 

23.  § 121  otrzymuje następujące brzmienie: 

„121. Rozpatrzenie sprawy następuje w terminach i na zasadach zgodnych z merytorycznymi 

ustawami.” 

24.   § 122  otrzymuje następujące brzmienie: 



„122. Opinie, wnioski i rozstrzygnięcia sprawy podejmowane przez komisję zapadają zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji.” 

25.    § 123  otrzymuje następujące brzmienie: 

„123.  

1. Komisja dokonuje rozpatrzenia sprawy w oparciu o następujące kryteria: 

a) legalności (badanie zgodności sprawy z przepisami prawa oraz uchwałami rady), 

b) zasadności sprawy, 

c) rzetelności (badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny,    

uczciwy i solidny). 

2.  Komisja upoważniona jest do: 

1) wglądu do akt i dokumentów związanych z rozpatrywaną sprawą, 

2) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów, 

3) zasięgania opinii wyspecjalizowanej jednostki w zakresie rozpatrywanych spraw, 

4) żądania od Wójta, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy wyjaśnień i informacji w zakresie rozpatrywanej sprawy. 

3. Podczas rozpatrywania spraw komisja zobowiązana jest do zachowania przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

4. Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły odzwierciedlające przebieg posiedzenia. 

5. Obsługę organizacyjną i techniczną komisji zapewnia Urząd Gminy.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

1. Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego                     

i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. 

2. Przepisy wprowadzone niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji organów Gminy 

następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwalenie oraz zmiana statutu należą do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania          

i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 15 przedmiotowej  ustawy, 

przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji 

organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.  

Tym samym ustawodawca umożliwił organom jednostek samorządu terytorialnego bieżącej 

kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego, niezbędnych do 

funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zatem zostać przygotowane, podjęte                                    

i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, że wejdą one w życie z dniem rozpoczęcia 

kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kolejnej kadencji.  

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej 

statut. Przedłożony projekt uchwały zawiera minimalny zakres zmian w statucie  Gminy Łapsze 

Niżne niezbędnych do wprowadzenia w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej. Są to 

zapisy dotyczące głosowania imiennego i określenia jego procedury, interpelacji i zapytań 

radnych, klubów radnych oraz obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

Oprac.: 

Sekretarz Gminy 


