
Uchwała Nr  XXXVI/447/2018 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 4 października  2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

W statucie Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/365/2006 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy 

Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

„5) komisję skarg, wniosków i petycji z zachowaniem zasad określonych w ustawie.”  

2) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: 

„§15a 

1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi, wnioski oraz petycje składane do 

rady w sprawach należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym 

ustawami. 

2. Komisja rozpatrując skargi ma prawo: 

1) występowania do wójta i gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie 

wyjaśnień w zakresie rozpatrywanej skargi, 

2) wglądu do dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia skargi. 

3. Komisja rozpatrując wnioski i petycje ma prawo występować do wójta o zajęcie 

stanowiska w zakresie wniosku lub petycji. 

4. Komisja przygotowuje i przedstawia radzie opinię zawierającą wniosek o 

uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem 

uchwały.”   

3) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Radny ma prawo żądać wyjaśnień od wójta w 

sprawach związanych z wypełnianiem mandatu w formie interpelacji i zapytań na 

zasadach określonych w ustawie”  

4) w § 33 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Z wnioskiem o podjęcie uchwały 

przez radę może wystąpić wójt, komisja rady oraz klub radnych”  

5) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą 

większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.”, 

6) w § 35: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W głosowaniu jawnym radni głosują 

za pomocą elektronicznego systemu głosowania i przez podniesienie ręki.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku awarii elektronicznego systemu do 

głosowania lub przerwy w dostawie energii elektrycznej przeprowadza się 

głosowanie imienne. W głosowaniu imiennym oddawane są głosy „za”, „przeciw” i 

„wstrzymuję się”. 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Imienne wykazy głosowań radnych 

podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej gminy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się 

przed budynkiem urzędu gminy.”, 



7) w § 40 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Kadencja przewodniczącego 

zarządu osiedla i zarządu osiedla, sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z 

chwilą wyboru nowych organów.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od  kadencji Rady Gminy 

Michałowice następującej po kadencji, w czasie, której niniejsza uchwała weszła w życie. 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice 

 

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. poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. wprowadziła zmiany 

m.in. do ustawy o samorządzie gminnym.  Zmiany przepisów w brzmieniu nadanym cyt. 

ustawą z 11 stycznia 2018 r. stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu 

terytorialnego następujących po kadencji, w czasie, której niniejsza ustawa weszła w życie. 

 

Nowelizacja ustawy ustrojowej nie powoduje utraty mocy dotychczasowego statutu, ale w 

przypadku niedokonania odpowiednich zmian w terminie, od którego zmiany muszą 

obowiązywać, statut utraci moc w zakresie, w jakim jego zapisy będą sprzeczne z przepisami 

ustawowymi. 

 

Proponowane w projekcie uchwały zmiany do statutu dostosowują jego zapisy do zgodności 

z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, które będą obowiązywać od pierwszego dnia 

nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego i dotyczą: 

1) Powołania komisji skarg, wniosków i petycji, której powołanie jest obligatoryjne, a zasady 

jej powoływania zostały określone w ustawie tj. w jej skład wchodzą radni, w tym 

przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących rady gminy, (dodanie pkt 5 w § 10 w ust. 2). 

2) Ustalenia zasad i trybu działania komisji skarg, wniosków i petycji, (dodanie § 15a).  

3) Zmiany zapisu dot. wnoszenia przez radnych interpelacji (§ 16 ust. 3). Nowelizacja ustawy 

dokładnie określa zasady postępowania w sprawie zgłaszania przez radnych interpelacji 

i zapytań, dlatego też proponowane zapisy odsyłają do ustawy. 

4)  Zmiany zapisu § 33 ust. 1 wynikającego z ustawowego uprawnienia klubu radnych do 

zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały. 

5) Zmiany § 34 ust.1 wynika z uszczegółowienia zapisów. 

6) Zmiany zapisów w § 35 wynikają z obowiązku przeprowadzania głosowań za pomocą 

urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych,   określenia, kiedy przeprowadza się głosowanie imienne oraz uszczegółowienia 

podania do publicznej wiadomości wykazu głosowań radnych. 

7) Zmiany zapisu w § 40 ust. 3 są związane z ujednoliceniem kadencji przewodniczącego 

zarządu osiedla i zarządu osiedla, sołtysa i rady sołeckiej z kadencją rady gminy i wójta 

gminy. Poczynając od wyborów samorządowych 2018 r. kadencja rady i wójta gminy trwa 

5 lat. 

 


