
UCHWAŁA NR XXXIX/232/18
RADY GMINY TURAWA

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.1)) i  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 z póź. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Turawa, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 15 ust.1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy Turawa posiadających czynne prawa wyborcze.”.

2. § 21 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Interpelacje należy składać w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy, który 
zobowiązany jest niezwłocznie nadać im dalszy bieg.”.

3. § 21 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 14 dni, składającemu 
interpelację oraz Przewodniczącemu Rady.”.

4. W § 23 ust. 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.”.

5. W § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zakres zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został określony w Rozdziale 6.”.

6. § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech 
radnych.”.

7. § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mieszkańcy sołectw i osiedla w bezpoeśrednim głosowaniu corocznie decydują o przeznaczeniu 
środków stanowiących fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 
sołeckim. Sołectwa i osiedla gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, 
przeznaczając je na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach pomocniczych.”.

8. Tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji”.

9. § 48 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U.z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432
2) zmiany tekstu ogłoszono w Dz.U. z 2018 r. poz. 1349
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„Wymienione poniżej postanowienia statutu dotyczące skarg odnoszą się również do 
wniosków i petycji jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.”.

10. § 50 ust.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji celem badania zarzutów i zasadności.”.

11. § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja analizując dokumentację i wyjaśnienia wypowiada swoje stanowisko względem 
zasadności skargi w drodze głosownia nad zaproponowanym stanowiskiem. Komisja może zapraszać 
wnoszącego skargę na swoje posiedzenie.”.

12. W § 2 załącznika nr 4 do uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. przebieg sesji jest transmitowany na stronie internetowej Gminy Turawa i utrwalany za pomocą 
urządzeń rejestrujących.”.

13. § 7 załącznika nr 4 do uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa otrzymuje brzmienie:

„.1. Przewodniczący sesji udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący sesji może zabierać głos w każdym momencie sesji.

3. Wystąpienie radnego w dyskusji może zostać ograniczone czasowo. Kontrola czasu wystąpień 
należy do przewodniczącego.

4. Ograniczeniu czasowemu nie podlegają wystąpienia dot. debaty nad raportem o stanie gminy.

5. Ograniczeniu czasowemu nie podlegają także wystąpienia stanowiące stanowiska klubów w danej 
sprawie. Wystąpienia te moga mieć miejsce jedynie raz w czasie dyskusji nad danym punktem obrad.

6. Mieszkańcy Gminy mogą czynnie uczestniczyć w debacie publicznej nad raportem o stanie 
gminy.”.

14. § 13 ust. 5 załącznika nr 4 do uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa otrzymuje brzmienie:

„5. Głosowanie jawne imienne przeprowadza przewodniczący obrad poprzez wyczytanie z imienia
i nazwiska radnego w kolejności alfabetycznej, a wyczytany radny podaje czy jest „za”, „przeciw”czy 
„wstrzymuje się od głosu”. Sekretarz obrad przelicza oddane głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”, 
sumuje je porównując z listą radnych obecnych na sesji i podaje te liczby przewodniczącemu, co 
odnotowuje się w protokole sesji oraz podaje się do wiadomości publicznej.”.

15. § 17 ust. 6 załącznika nr 4 do uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa otrzymuje brzmienie:

„6. Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady na siedem dni przed 
terminem kolejnej sesji i do tego czasu radni mogą wnosić poprawki. O przyjęciu lub odrzuceniu 
poprawek rozstrzyga Rada. Brak wniesionych poprawek powoduje przyjęcie protokołu bez głosowania.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem rozpoczęcia kadencji organów gminy Turawa następujących po kadencji w czasie, której niniejsza 
uchwała została podjęta. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gallus
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