UCHWAŁA NR LXII/460/2018
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Sławno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Sławno zmienionej Uchwałą Nr LII/362/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Sławno, Uchwałą Nr LVII/415/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 18 maja
2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sławno oraz Uchwałą Nr LX/449/2018 Rady Gminy Sławno z dnia
23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sławno, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”;
2) w § 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a. o treści:
"1a. Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Sławno.";
3) po § 27 dodaje się § 27a o treści:
"§ 27a.
Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Sławno.";
4) po § 29 dodaje się § 29a o treści:
"§ 29a.
1. Grupa mieszkańców gminy posiadająca czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, w liczbie co
najmniej 200 osób, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich zostaną uregulowane przez Radę odrębną
uchwałą.";
5) § 31 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie przeprowadza i wyniki ogłasza przewodniczący obrad.
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z
przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Sławno.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.
6. Głosowanie tajne przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród
radnych w głosowaniu jawnym. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają przewodniczącego komisji.
7. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady. Karta zawiera
precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki na odpowiedź.
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8. Przewodniczący obrad w przypadku głosowania w sprawach wyborów osób, przed zamknięciem
listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi
twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
9. W przypadku wyboru osób w głosowaniu tajnym na karcie do głosowania pod pytaniem
umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
10. Jeżeli liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów to za zgodą Rady można przeprowadzić
głosowanie łączne.
11. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, którego treść odczytuje się na
sesji.
12. Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej
przekazuje Przewodniczącemu Rady.
13. Przewodniczący obrad na podstawie otrzymanego protokołu niezwłocznie ogłasza wynik
głosowania tajnego.
Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.”;
6) w §36 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Z każdej sesji sporządza się protokół – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zakończenia
sesji. Do protokołu dołącza się nagranie obrad, listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych
gości, teksty podjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne
dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Protokół z sesji oraz nagranie obrad odzwierciedla jej przebieg.”;
7) po § 43 dodaje się nagłówek „ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I
PETYCJI” oraz § 43 a. o treści:
"§ 43 a.
1. W celu rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i
petycji składanych przez obywateli rada gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji koordynuje rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji
wpływających do Rady, przygotowuje projekty pism niezbędnych do nadania biegu, rozpatrzenia i załatwienia
skargi, wniosku i petycji oraz kieruje w tym zakresie wnioski do Rady o podjęcie uchwał.
3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzi do 5 radnych z wyłączeniem Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji.
4. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, organizuje
pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji realizuje swoje obowiązki na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego w miarę potrzeby.
6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich
członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
7. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji
w głosowaniu jawnym.
8. Biuro Rady prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada.";
8) w § 47 ust. 4 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a) o treści:
"1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju,";
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9) po § 47 dodaje się § 47a. w brzmieniu:
"§ 47a.
Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Rady następującej po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała wejdzie w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
Zaproponowane zmiany do Statutu Gminy Sławno są konsekwencją zmian legislacyjnych w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
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