
UCHWAŁA NR LV/341/2018
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Szydłów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 roku poz. 994, ze zm.) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Szydłów stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/37/2003 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 30 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się na stępujące zmiany: W § 40. 
Dodaje się punkt 5 w  brzmieniu: Głosowanie jawne imienne w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za 
pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych jest 
niemożliwe z przyczyn technicznych – przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno w porządku 
alfabetycznym są wyczytywani przez przewodniczącego, który dokonuje na liście imiennego głosowania 
adnotacji „za”, „przeciw”, „wstrzymał się od głosu” przy nazwisku radnego i ustala wynik głosowania.

§ 51. otrzymuje brzmienie: ustanawia się następujące komisje stałe:

1. Komisję rewizyjną, działającą w zakresie spraw kontroli działalności wójta, samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

2. Komisję budżetu i rozwoju gospodarczego, działającą m.in. w zakresie spraw finansowych 
i majątkowych, budżetu gminy, priorytetów rozwojowych gminy.

3. Komisję samorządową , działającą m.in. w zakresie edukacji, kultury, sportu, ochrony zdrowia i spraw 
socjalnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, spraw w zakresie tworzenia i znoszenia 
jednostek pomocniczych gminy.

4. Komisję skarg, wniosków i petycji działająca w zakresie rozpatrywania skarg na działania wójta 
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do rady.

§ 2. Załącznik nr 6 do uchwały Nr VIII/37/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2003 otrzymuje 
brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od kadencji Rady Gminy Szydłów następującej po 
kadencji, w której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jastrząb
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Załącznik nr 1  

do uchwały Rady Gminy  

nr LV/341/2018 

z dnia 15.10.2018r. 

 

 

Zasady i tryb działania komisji Rady Gminy 

 

 

 

1. Komisja rewizyjna 

 

1. Komisja rewizyjna kontroluje wójta i jednostki organizacyjne gminy uwzględniając 

kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności. 

2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto 

wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym, na polecenie rady. 

Kontrolę przeprowadza się z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej 

w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie kontrolowanego. 

Kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych. 

2. Opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium Wójtowi. 

3. Inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których komisje zostały 

powołane, 

2) kontrola Wójta i samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich 

działania z uchwałami rady w zakresie właściwości poszczególnych komisji, 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez radę, Wójta lub 

członków komisji, 

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

5) badanie terminowości załatwiania przez Wójta  i jednostki organizacyjne gminy 

postulatów, wniosków i skarg mieszkańców, 

6) współpraca z innymi komisjami rady.  

 

2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego działa w zakresie spraw finansowych, 

majątkowych i rozwojowych gminy. 

Do zadań Komisji należy : 

1. Przedstawianie Radzie opinii i wniosków w sprawach finansowych. 

2. Opiniowanie projektu budżetu Gminy. 

3. Wyrażanie opinii w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. 

4. Przeprowadzanie analizy sprawozdań z realizacji budżetu i sporządzanie opinii dla Rady. 

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy związanych ze zobowiązaniami i 

wierzytelnościami finansowymi. 

6. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków lokalnych oraz opłat i cen za usługi 

komunalne 

7. Ocena systemów finansowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz efektywności ich 

gospodarowania. 

8. Opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których 

Id: 66AB8351-CD39-4A98-BE82-DDC0562FBA27. Podpisany Strona 1



wymagana jest opinia Komisji. 

9. Opiniowanie zadań z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.  

12. Opiniowanie zadań finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz z funduszy akcesyjnych Unii Europejskiej. 

 

 

3. Komisja Samorządowa. 

 

 

Komisja Samorządowa działa w zakresie edukacji, kultury, sportu, ochrony zdrowia i spraw 

socjalnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, spraw komunalnych, 

spraw w zakresie tworzenia i znoszenia jednostek pomocniczych gminy. 

Do zadań Komisji należy: 

1. opiniowanie sprawy organizacyjnych w zakresie edukacji i finansowania szkół, 

przedszkoli i instytucji kultury i jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych 

gminy.  

2. Opiniowanie  spraw dotyczących zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa na 

drogach. 

3. Inicjowanie działań na rzecz lepszego funkcjonowania infrastruktury komunalnej, 

zaopatrzenia w dziedzinie usług komunalnych i ochrony środowiska. 

(tj. zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i ciepło, oczyszczanie, 

komunikacja, utrzymanie dróg i zieleni, inne usługi komunalne). 

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.. 

4. Wspieranie inicjatyw w zakresie imprez kulturalnych i sportowych różnej rangi i o 

różnym zasięgu. 

5. Współpraca ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność na terenie gminy. 

6. Współpraca z innymi gminami na rzecz rozwoju naszego regionu  

 

4. Komisja skarg, wniosków i petycji 

 

1. Rada powołuje ze swego grona stałą komisję do rozpatrywania skarg na działania 

wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji 

kierowanych do rady.  

2. Każdy klub radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu komisji. Pismo 

wskazujące przedstawiciela klubu przewodniczący klubu przedkłada 

przewodniczącemu rady. 

3. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji komisja kieruje się zasadami legalności, 

obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości. 

4. Jeżeli rada nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, 

rada przekazuje je do rozpatrzenia przez właściwy organ. 

5. W przypadku kiedy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji 

jest rada, przewodniczący kieruje je do komisji skarg, wniosków i petycji. 

6. Rozpoznanie skargi i wniosku przez komisję obejmuje: 

1) analizę treści skargi i wniosku; 

2) przeprowadzenie czynności wyjaśniających; 

3) przygotowanie dla rady projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia 

skargi albo stanowiska odnośnie do rozpatrzenia wniosku i przekazuje przewodniczącemu 

rady. 
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7. Rozpatrzenie petycji przez komisję obejmuje: 

1) analizę petycji; 

2) przygotowanie stanowiska dla rady odnośnie do załatwienia petycji i przekazanie 

przewodniczącemu rady. 

8. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do wójta lub 

kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej 

przedmiotem skargi, wniosku lub petycji. 

9. Przewodniczący komisji zaprasza na posiedzenie komisji, wnioskodawców skarg, 

wniosków i petycji, na których są one rozpoznawane, oraz jeżeli okoliczności sprawy 

tego wymagają może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, 

wniosek lub petycja. 

10. Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożliwiający radzie 

zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. 

11. Po rozpatrzeniu przez radę skargi, wniosku lub petycji przewodniczący rady 

zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie załatwienia. 
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