UCHWAŁA NR XXIX/215/2018
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo
Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 oraz art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2018, poz. 994 ze zm.)
RADA GMINY
uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 lutego 2003 r, stanowiącym Statut
Gminy Tłuchowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24 poz. 498), wprowadza się następujące zmiany:
1) §14. ust.3 otrzymuje brzmienie:Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
2) §16 otrzymuje brzmienie:
1. Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
2. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) Komisję rewizyjną,
2) Komisję skarg, wniosków i petycji,
3) Komisję finansów publicznych, rozwoju i promocji gminy,
4) Komisję rolnictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
5) Komisję oświaty, kultury i spraw socjalnych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich
skład i zakres działania.
4. Komisja musi liczyć co najmniej 3 radnych.
5. Radny może być członkiem najwyżej trzech komisji stałych.
3) W §18 skreśla się ust.3 i ust.4.
4) W §19 w zdaniu pierwszym skreśla się słowo „właściwy”.
5) §22 otrzymuje brzmienie:Do obowiązków wiceprzewodniczących należy,
w razie wakatu na stanowisku
przewodniczącego, wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego.
6) §24 skreśla się.
7) §29 ust. 7 otrzymuje brzmienie:Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędu gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
8) §53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:Przebieg obrad jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
9) §55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:W trakcie obrad, lub nie później niż na najbliższej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki
lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta
i odtworzeniu nagranego przebiegu sesji.
10) §59 ust.1 otrzymuje brzmienie:Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Wójt, grupa mieszkańców gminy
posiadających czynne prawo wyborcze w liczbie co najmniej 100 osób, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
11) §65 otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i użycie urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Jeżeli użycie urządzeń, o których mowa w ust. 1, nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie imienne.
3. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący.
4. Sekretarz obrad, o którym mowa w §37 ust.3 przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i
porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie
wyników głosowania w protokole sesji.
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5. Do pomocy w przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć dodatkowych radnych.
6. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
12) §70 skreśla się ust. 2, 3, 4.
13) §71 ust.2 otrzymuje brzmienie:Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i
petycji.
14) §75 ust.2 otrzymuje brzmienie:Do posiedzeń komisji stałych, z wyjątkiem Komisji skarg, wniosków i petycji, stosuje
się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji rewizyjnej.
15) §111 otrzymuje brzmienie:Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręcza Przewodniczącemu Rady opinię do
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi, skierowane
do Rady, nie później niż do dnia 15 czerwca po upływie roku budżetowego.
16) Po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa – Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji, w następującym
brzmieniu: Rozdział VIa. Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji.
§ 111. a. Rada powołuje stałą Komisję skarg, wniosków i petycji, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg na działanie
Wójta i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.
§ 111. b. Komisję powołuje ze swego składu i odwołuje Rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 111. c. 1. Komisji skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwołanych przez swojego przewodniczącego
lub wyznaczonego przez niego członka komisji.
2. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę zaistniałych potrzeb. Zwołanie komisji powinno połączone być z podaniem
przedmiotu posiedzenia.
3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu komisji.
5. Z Przebiegu posiedzenia sporządza się protokół.
§ 111. d. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek, lub petycję:
1) Komisji skarg, wniosków i petycji, w sprawach dla których Rada jest organem właściwym dla ich rozpatrzenia,
2) właściwemu organowi, jeżeli Rada nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, o czym powiadamia Radę oraz
osobę skarżącą, wnioskodawcę lub autora petycji.
§ 111. e. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji po otrzymaniu skargi prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie, w
tym:
1) zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na którą wniesiono skargę, do zarzutów w niej podniesionych,
2) zasięga w miarę potrzeb dodatkowych wyjaśnień i opinii.
2. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja przygotowuje projekt uchwały Rady Gminy w sprawie
rozpatrzenia skargi.
§ 111. f. Postanowienia regulujące rozpatrywanie skarg stosuje się odpowiednio do wniosków i petycji.
§ 111. g. W przypadkach kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do bezstronności członka Komisji, w szczególności,
jeżeli sprawa może dotyczyć jego, jego małżonka, krewnych lub powinowatych, zastosowanie mają zapisy §87.
§ 111. h. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do
Komisji Rady.
17) §113 otrzymuje brzmienie:
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
5. Radny może być jednocześnie członkiem nie więcej niż dwóch klubów.
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18) §115 ust. 3 otrzymuje brzmienie:Klub podlega rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba jego członków spadnie poniżej
trzech.
19) §130 otrzymuje brzmienie:W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy
ustaw.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z
pierwszym dniem kadencji Rady następującej po kadencji w czasie której została uchwalona.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wioletta Kuczmarska
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