
Uchwała Nr LXI/220/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 września 2018 roku 

 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/28/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie 

zmian w Statucie Gminy Kosakowo zmienionej uchwałą Nr XXXIX/40/2017 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 18 maja 2017 roku 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1 i 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 ze zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Statucie Gminy Kosakowo, którego aktualne brzmienie stanowi załącznik do uchwały 

Rady Gminy Kosakowo Nr XXXIX/40/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVIII/28/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie 

Gminy Kosakowo, dokonuje się następujących zmian:  
                                                                                       
1. § 14 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący Rady w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia 

służbowe pracownikom urzędu gminy zgodnie z artykułem 21a ustawy o samorządzie gminnym.   

 

2. W § 41 pkt 5 otrzymuje treść: 

„wolne wnioski.”  

 

3. § 44 otrzymuje brzmienie: 

Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta Gminy zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

 

4. Skreśla się § 45. 

 

5. § 53 otrzymuje treść: 

1. Z każdej sesji Rady Gminy sporządza się protokół, zatwierdzany na kolejnej sesji. 

2. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany zgodnie z art. 20 ust. 1b i 1c ustawy o samorządzie 

gminnym.  

3. Nagrania obrad stanowią załącznik do protokołu. 

4. W terminie 7 dni od dnia zakończenia sesji uchwały i wnioski przekazuje się Wójtowi Gminy.  

 

6. § 58 otrzymuje treść: 

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt Gminy, Komisje Rady, Kluby Radnych i każdy radny. 

2. Projekt uchwały powinien zawierać: 

      1) jej przedmiot (tytuł), 

      2) ujęte w jednostki redakcyjne (paragrafy) postanowienia, 

      3) rozstrzygnięcia co do kosztów wykonania uchwały, o ile koszty takie będzie powodować, 

      4) termin wejścia w życie, 

      5) zwięzłe uzasadnienie. 
3. W przygotowaniu projektów uchwał niezbędną pomoc zapewniają wskazani przez Wójta 

pracownicy Urzędu. Projekty uchwał muszą być zaopiniowane, co do zgodności uchwał z prawem 

przez obsługę prawną Urzędu. 



7. Dodaje się § 58a zatytułowany Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza o treści: 

„1.  Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić do Rady Gminy grupa mieszkańców 

Gminy zgodnie z art. 41 a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.  

2.  Do projektu uchwały zgłoszonego z inicjatywy obywatelskiej należy dołączyć: 

1) nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków 

komitetu inicjatywy uchwałodawczej, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy, 

2)  wskazanie członków komitetu inicjatywy uchwałodawczej uprawnionych do reprezentowania 

komitetu podczas prac komisji Rady, w liczbie nieprzekraczającej 3 osób,  

3) listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą, zawierającą następujące dane 

wnioskodawców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis wraz z oświadczeniami osób 

popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającymi zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu uchwały, zgłoszonego w tym trybie, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każda ponumerowana strona listy zawierającej dane 

wnioskodawców powinna być trwale połączona z kopią projektu uchwały. 
3. Projekt wnoszony z inicjatywy obywatelskiej: 

1)  musi dotyczyć właściwości Rady Gminy,  

2)  przekazuje się do zaopiniowania radcy prawnemu lub adwokatowi pod względem zgodności z 

prawem, 

3)  przekazuje się do zaopiniowania Wójtowi pod względem merytorycznym, 

4)  podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy,  

5)  jest prezentowany właściwym komisjom Rady przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2  

     pkt 2,  

6)  projekt na sesji Rady Gminy przedstawia właściwa komisja Rady.”  

 

8. § 62 otrzymuje brzmienie: 

1. Głosowania jawne odbywają się w sposób określony w art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie 

gminnym przy równoczesnym podniesieniu ręki. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący. 

 

9. W § 68 pkt 1 otrzymuje brzmienie:   

„Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje 

określając ich skład osobowy i zakres działania w uchwale o ich powołaniu, w tym komisję skarg, 

wniosków i petycji oraz komisję rewizyjną. 

 

10. Dodaje się § 73a zatytułowany Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji o treści: 

„1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji, zwaną dalej komisją, wchodzą radni, w tym 

przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Rady. Liczba członków komisji wynosi od 5 do 7 radnych. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji w miarę 

potrzeby. 

3. Przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego organizuje 

pracę komisji i prowadzi jej obrady. 

4. Do zakresu działania komisji należy:  

1) rozpatrywanie skarg na działania wójta i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,  

2) rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rady, których przedmiotem mogą być w szczególności 

sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i 

zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności, 

3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady. 

5. Po rozpatrzeniu skargi, wniosku, petycji, komisja przedkłada Radzie projekt uchwały zawierający 

stanowisko komisji w sprawie.  

6. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

komisji, w głosowaniu jawnym. 

7. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący komisji.  

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach obowiązują postanowienia określone w § 

68-69 i §71-72 niniejszego Statutu.” 



 

11. W § 85 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2. W skład klubu powinno wchodzić co najmniej 3 radnych zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym.  

3. Klub radnych tworzy się na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego nazwę klubu, imię i 

nazwisko przewodniczącego, listę członków, regulamin klubu, złożonego przez zainteresowanych 

radnych Przewodniczącemu Rady, który na najbliższej sesji informuje o fakcie utworzenia się klubu 

przez odczytanie otrzymanego zgłoszenia.” 

 

12. W § 86: 

- w pkt. 1 dodaje się ppkt 5 o treści: 

„Raport o stanie Gminy” w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, 

obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.  

- dodaje się pkt 8 o treści: w debacie nad raportem o stanie Gminy mogą brać udział mieszkańcy 

gminy na zasadach określonych w wyżej wymienionym przepisie ustawy. 

 

§2 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 

wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu           

16 listopada 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Uzasadnienie 

 
Modyfikacja zapisów Statutu Gminy Kosakowo jest konieczna ze względu na nowelizację ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wprowadzającą zmiany w ustroju samorządu 

terytorialnego, w tym m.in. konieczność transmitowania i utrwalania przebiegu sesji za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, przeprowadzania głosowania za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych i podawanie ich do 

publicznej wiadomości, powołania komisji skarg, wniosków i petycji, sporządzania „Raportu  o stanie 

Gminy”  i debatę nad nim na sesji Rady Gminy.   

A ponadto wprowadzenie instytucji inicjatywy obywatelskiej i zmian w zasadach tworzenia klubów 

radnych. 

Zmiany w Statucie Gminy mają na celu dostosowanie treści statutu Gminy Kosakowo do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. Wchodzą w życie i będą stosowane przez nową Radę Gminy, 

wybraną w wyniku wyborów 21października 2018r na 5 - letnią kadencję 2018 – 2023.  

 

 

 


