
Uchwała Nr XXXY/234/18 
Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 6 lipca 2018r..

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz §27 Uchwały nr 7 / XXXXII/03 Rady Gminy w Brudzeniu 
Dużym z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Brudzeniu Dużym - Rada 
Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

§1.

Powołuje się doraźną Komisję Statutową w następującym składzie:

1) Joanna Brudzyńska

2) Walentyna Kowalska

3) Rafał Nowak

4) Anna Pawlikowska

5) Hanna Skierkowska

6)Ryszard Skonieczny

7) Jerzy Tomaszewski

§2.

Przedmiotem działania komisji będzie analiza obowiązującego statutu i przygotowanie projektu 
nowego Statutu Gminy Brudzeń Duży.

§3.

Działalność komisji ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia nowego Statutu Gminy 
Brudzeń Duży lecz nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

§4.

Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego komisji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) do właściwości Rady Gminy należy podjęcie uchwały w sprawie 
powołania komisji doraźnych, ustalenie ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.

Powołanie doraźnej Komisji Statutowej jest konieczne ze względu na potrzebę 
dostosowania Statutu Gminy Brudzeń Duży do obecnie obowiązujących przepisów prawa 
regulujących ustrój, zasad funkcjonowania oraz uwag zgłaszanych przez radnych. W związku z 
powyższym, aby zapewnić możliwości pełnego udziału radnych w pracach nad Statutem Gminy 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych /Dz.U.2018.130/.

W ustawie nowelizującej wskazano, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, jednakże w jej art. 15 wskazano, iż przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy 
samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której 
niniejsza ustawa weszła w życie.

Nie oznacza to nic innego jak de facto określenie, iż przepisy nowelizujące ustawę o 
samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim wchodzą w życie dopiero z momentem 
rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, które wybrane zostaną w 
tegorocznych wyborach samorządowych, o ile z jakichś powodów termin wyborów nie zostanie 
przesunięty na rok kolejny.

\ Zamiarem ustawodawcy było umożliwienie organom jednostek samorządu
terytorialnego bieżącej kadencji przygotowania odpowiednich aktów prawa miejscowego, 
niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Nowelizacja wydłużyła 
kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.

Poniżej podano najważniejsze zmiany ustawowe:

Budżet obywatelski formą konsultacji z mieszkańcami. Wysokość budżetu obywatelskiego wynosić 
ma co najmniej 0,5 proc. wydatków jednostki samorządowej, a o przeznaczeniu środków 
decydować będą corocznie mieszkańcy. W miastach na prawach powiatu utworzenie budżetu 
obywatelskiego będzie obowiązkowe.

Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.

Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad oraz 
sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy 
przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Powołanie nowej komisji organu stanowiącego. Chodzi o komisję skarg, wniosków i petycji, która 
rozpatrywać ma skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek 
organizacyjnych.



Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez 
przewodniczącego klubu radnych. Warunkiem jest, że projekt będzie musiał być złożony co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden 
projekt uchwały na każdą sesję.

Przewodniczący rady zwierzchnikiem. Przewodniczący organu stanowiącego będzie miał prawo 
wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej, wykonującym 
zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy; tym samym będzie miał możliwość 
wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne 
do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz 
prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem 
samorządowych osób prawnych.

Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych. W sprawach dotyczących danego samorządu 
właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, 
marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

Ustawowe określenie minimalnej liczebności klubów radnych we wszystkich organach 
stanowiących (w małych jednostkach -  co najmniej 3 radnych, w dużych -  1/10 ogółu radnych).

Bez wójta w zarządzie. Ustawa rozszerzyła o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być członkami 
władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z 
udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Coroczna debata o stanie samorządu. Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania 
radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki 
samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Inicjatywa uchwałodawcza. Przyznanie mieszkańcom gminy, powiatu i samorządu województwa 
prawa inicjatywy uchwałodawczej (obecnie takie prawo fakultatywnie może być przewidziane w 
statucie danej jednostki samorządowej); grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: 
w gminie do 5 000 mieszkańców -  co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców -  co 
najmniej 200, a w gminach większych -  co najmniej 300 osób.


