
UCHWAŁA NR XXXVIII/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga

Działając na podstawie art. 3 ust. 1,  art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22,  art. 40 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze. zm.)   - Rada Miejska w Kańczudze 

uchwala  co następuje:

§ 1. 

W Statucie Miasta i Gminy Kańczuga przyjętego Uchwałą Nr. II/5/2002 Rady Miejskiej                       
w Kańczudze z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Miasta i Gminy, z mocy ustawy o samorządzie 
gminnym, stanowią gminna wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez 
udział w wyborach, referendum oraz organy gminy.

2. Organami gminy są Rada Miejska w Kańczudze jako organ stanowiący i kontrolny oraz  Burmistrz 
Miasta i Gminy Kańczuga jako organ wykonawczy.

3. Miasto i Gmina posiada osobowość prawną”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych i spółek prawa 
handlowego”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Rada powołuje następujące komisje:

1) Rewizyjną – w liczbie 5 radnych

2) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – w liczbie 5 radnych,

3) Inwestycji, Planu Przestrzennego i Ochrony środowiska – w liczbie 5 radnych,

4) Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg - w liczbie 5 radnych,

5) Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki – w liczbie 5 radnych,

6) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – w liczbie 5 radnych,

7) Skarg, wniosków i petycji – w liczbie 5 radnych”;

4) § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu oraz sesji 
w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga przesyła się radnym 
najpóźniej 14 dni przed sesją”;

5) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji,
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2) Informację o realizacji wniosków z poprzedniej sesji,

3) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w okresie 
międzysesyjnym z uwzględnieniem wykonania uchwał Rady,

4) Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5) Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.”;

6) ) § 38 ust. 4 otrzymują brzmienie:

„4. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie 
Burmistrzowi”;

7) § 38 ust. 5 otrzymują brzmienie:

„5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana na piśmie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania”;

8) § 38 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Treść wniosków i zapytań składanych na piśmie do Przewodniczącego Rady oraz treść odpowiedzi 
podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej”;

9) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. 1. Pracownik Biura Rady Miejskiej sporządza z każdej sesji protokół.

2. Przebieg sesji jest rejestrowany w formie zapisu cyfrowego zawierającego obraz i dźwięk”;

10) § 61 otrzymuje brzmienie:

„§ 61. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
urządzeń do głosowania.

2. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń do głosowania 
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne polegające na wywołaniu radnych kolejno z listy 
przez Przewodniczącego obrad w celu wypowiedzenia się czy są „za” uchwałą, kandydaturą lub 
wnioskiem, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu”.

3. W przypadku określonym w ust. 2 Przewodniczący obrad 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. Do 
przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad”;

9) Po § 104 dodaje się § 104¹ w brzmieniu:

„§ 104. ¹.1. Komisja skarg, wniosków i petycji zwana dalej Komisją wykonuje cele wynikające z art. 18 b 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

2. Pracą Komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący.

3. Przewodniczącego komisji powołuje Rada.

4. Przewodniczący organizuje pracę komisji i kieruje jej pracami – zwołuje posiedzenia, wyznacza 
postępowania i czynności wyjaśniające, podpisuje dokumenty komisji, przedstawia na sesjach Rady 
rozstrzygnięcia komisji, ustala listę osób zaproszonych oraz wykonuje inne zadania niezbędne do 
prawidłowego pełnienia zadań przez komisję.

5. Zastępcę przewodniczącego powołuje Komisja spośród swego składu, na wniosek przewodniczącego 
komisji.
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6. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności pełnienia przez niego 
obowiązków, zadania przewodniczącego wykonuje zastępca.

7. Komisja działa w formie posiedzeń.

8. Skargę, petycję lub wniosek do komisji kieruje przewodniczący Rady.

9. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź 
nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. Wymieniona opinia oraz 
inne rozstrzygnięcia Komisji zapadają w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów.

10. Komisja prowadząc postępowania i czynności wyjaśniające może występować do Burmistrza lub 
właściwego Kierownika z wnioskami o udzielenie wyjaśnień, zajęcie stanowiska.

11. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół

12. Przewodniczący Rady koordynuje pracę Komisji”;

12) § 105 otrzymuje brzmienie:

„§ 105. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych”;

13) § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych”;

14) § 116 otrzymuje brzmienie:

„§ 116. 1. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów związanych z działalnością organów Miasta 
i Gminy Kańczuga, wynikających z wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem tych 
dokumentów, albo ich części, które na mocy odrębnych przepisów są objęte prawnie chronioną 
tajemnicą, w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy Kodeks Postępowania 
Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych 
oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

2. Dostęp do informacji i dokumentów związanych z działalnością organów gminy obejmuje 
w szczególności:

a) udostępnianie protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji Rady,

b) udostępnienie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga,

c) możliwość zapoznania się z treścią podjętych uchwał Rady Miejskiej,

d) obecność na sesjach Rady Miejskiej,

e) udostępnienie zapisu zawierającego  obraz i dźwięk zarejestrowanego podczas sesji Rady 
Miejskiej”;

15) § 117 otrzymuje brzmienie:

„§ 117. 1. Posiedzenia Rady Miejskiej są jawne.

2. Zainteresowane osoby mają prawo wstępu na sesje Rady.

3. Zainteresowani zajmują miejsca wyznaczone dla osób nie będących radnymi”;

16) § 118 otrzymuje brzmienie:

„§ 118. 1. Posiedzenia Komisji są jawne.Na posiedzenia komisji mają wstęp zainteresowane osoby, które 
zgłosiły zamiar wzięcia udziału Przewodniczącemu Komisji”;

17) § 119 otrzymuje brzmienie:
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„§ 119. Dane dotyczące terminu, miejsca i porządku obrad Rady Miejskiej podawane są do publicznej 
wiadomości w drodze ogłoszeń na co najmniej 5 dni przed sesją Rady, zaś Komisji Rady na 3 dni przed 
posiedzeniem”;

18) ) § 120 otrzymuje brzmienie:

„§ 120. 1. Dokumenty, o których mowa w § 116, udostępniane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Kańczudze, w miejscu do tego celu wyznaczonym, w obecności pracownika Urzędu 
upoważnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy, w godzinach urzędowania.

2. Każdy zainteresowany może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie dokumentów i informacji, jak 
wyżej.

4. O terminie udostępnienia dokumentu zawiadamia się zainteresowanego.

5. Zapis zawierający obraz i dźwięk przebiegu sesji Rady Miejskiej dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze i na stronie internetowej Urzędu”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z wyjątkiem § 1 pkt. 3, 4,9,10, które wchodzą w życie z pierwszym dniem kadencji jednostki 
samorządu terytorialnego następującego po obecnej kadencji.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kańczudze

mgr Dariusz Dudek
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