UCHWAŁA NR L/437/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) w związku z art. 15 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 130), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza
Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6521) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Toszku;”;
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);”;
2) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna i inne stałe komisje Rady powołane
odrębną uchwałą;”;
3) w § 15 uchyla się ust. 2;
4) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ograniczenie wynikające z ust. 2 nie dotyczy członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz Komisji Rewizyjnej.”;
5) w § 29 uchyla się pkt 5;
6) po rozdziale 9 dodaje się rozdział 9a w brzmieniu:
„Rozdział 9a.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 43a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z co najmniej pięciu Radnych.
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2. Do ustalenia i zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się
odpowiednio zapisy § 36 ust. 2 Statutu.
3. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej Przewodniczący.
§ 43b. 1. Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest udzielanie pomocy
Radzie w procesie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, z zachowaniem terminów
wynikających z przepisów odrębnych.
2. Postępowania w sprawach objętych działaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne
jego udokumentowanie i ocenę.
3. W toku rozpatrywania skarg, wniosków i petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w ramach którego może zwrócić
się do Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy, a także do podmiotu
inicjującego postępowanie o udział w posiedzeniu Komisji lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Z rozpatrzenia skargi, wniosku i petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji sporządza
każdorazowo i przedstawia Radzie sprawozdanie, które winno odzwierciedlać przebieg
postępowania wyjaśniającego oraz propozycję załatwienia sprawy wraz z uzasadnieniem.”;
7) w § 47 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli przedmiotem obrad sesji jest uchwalenie budżetu Gminy, rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz rozpatrzenie raportu o stanie gminy, materiały doręcza się co najmniej
na dziesięć dni przed planowanym terminem sesji, przy zachowaniu obowiązków wynikających
z ust. 2. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;
8) w § 52 w ust. 2 uchyla się pkt 5;
9) w § 53:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Rady udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń, a w
uzasadnionych przypadkach także poza kolejnością. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć
pięć minut, z zastrzeżeniem ust. 4a.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oprócz zabrania głosu, o którym mowa w ust. 2, Radny ma prawo do jednej repliki oraz
jednego głosu „ad vocem”, a czas repliki i wypowiedzi „ad vocem” ograniczony jest do dwóch
minut, z zastrzeżeniem ust. 4a.”;
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Ograniczenia czasowe wypowiedzi, o których mowa w ust. 2 i 4 nie dotyczą debaty nad
raportem o stanie gminy.”;
d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos na zasadach i po
spełnieniu warunków określonych w ustawie.”;
10) w § 56:
a) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) określenie numeru (przy czym nowa numeracja rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji
Rady), daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko
prowadzącego obrady;”;
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zwięzły przebieg obrad, w tym zgłoszone i uchwalone wnioski, procedowane uchwały,
odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;”;
b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) imienne wykazy głosowań.”;
11) w § 57 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) grupa mieszkańców gminy w liczbie i po spełnieniu warunków określonych w ustawie oraz
zgodnie z odrębną uchwałą Rady dotyczącą szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich.”;
12) w § 58:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt uchwały powinien być przygotowany i wniesiony na ręce Przewodniczącego
Rady, za pośrednictwem Biura Rady, w formie pisemnej i elektronicznej, nie później niż siedem
dni przed dniem sesji, na której przewidziane jest podjęcie uchwały na podstawie projektu.”;
b) w ust. 2 uchyla się pkt 9;
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Burmistrz zajmuje pisemne stanowisko w sprawie uchwały, o którym mowa
w ust. 3 w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania i przekazuje je Przewodniczącemu
Rady, z zastrzeżeniem ust. 4a.”;
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Do projektu uchwały zgłoszonego przez Klub w trybie art. 20 ust. 6 ustawy Burmistrz
wyraża opinię najpóźniej przed głosowaniem projektu przedmiotowej uchwały.”;
e) uchyla się ust. 7-8;
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Nie nadaje się biegu projektom uchwał, które nie spełniają wymogów określonych
w ust. 2 i 3.”;
13) w § 59 uchyla się ust. 3;
14) uchyla się rozdział 12;
15) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. 1. Głosowanie jawne na sesjach Rady odbywa się przez podniesienie ręki przy
równoczesnym wykorzystaniu elektronicznego systemu do głosowania umożliwiającego
sporządzenie imiennego wykazu głosowań.
2. W przypadku braku technicznej możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy
elektronicznego systemu do głosowania, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady zarządza
głosowanie imienne, które odbywa się w jeden z następujących sposobów:
1) Przewodniczący Rady wyczytuje kolejno z listy obecności nazwiska Radnych, którzy
odpowiadają jak głosują: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”;
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2) Radni głosują przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem
głosującego, opatrzonych pieczęcią Rady.
3. Wyniki głosowania jawnego bezzwłocznie ogłasza Przewodniczący Rady.
4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji.”;
16) uchyla się § 67;
17) w § 73 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radni mają prawo kierować do Burmistrza interpelacje i zapytania w trybie i na zasadach
określonych w ustawie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Art. 15
przywołanego aktu wskazuje, że 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 zobowiązał organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego bieżącej kadencji do podjęcia odpowiednich aktów prawa
miejscowego, niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw.
Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest
jej statut. Projekt przedmiotowej uchwały uwzględnia:
1) w płaszczyźnie merytorycznej – nowelizacje ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.; dalej: "u.s.g."), w tym w szczególności
postanowienia dotyczące procedury głosowania imiennego, zasad i trybu działania
obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji, klubu radnych, interpelacji i zapytań oraz
debaty nad raportem o stanie gminy i inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców gminy,
2) w płaszczyźnie formalnej – zasady techniki prawodawczej zawarte w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki
prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283), ze szczególnym uwzględnieniem zakazu
powtarzania zapisów ustawowych, formułowania postanowień sprzecznych z przepisami
prawa, realizacji wszystkich delegacji zawartych w u.s.g. i innych przepisach.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy
Toszek oraz z organizacjami działającymi w obszarze tzw. "trzeciego sektora" na zasadach
określonych w Uchwale Nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia
2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Toszek oraz w Uchwale Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. Konsultacje przeprowadzono
w okresie od dnia 18 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r. włącznie.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się w pełni
uzasadnione.
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