UCHWAŁA NR XIV/56/2019
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 506 )
Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje :
§ 1. W Statucie Gminy Iwaniska ,stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LVI/249/2017
z dnia 30 października 2017 r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwaniska z późń. zm. (Dz. Urz. woj.
świętokrzyskiego z 2017 r poz. 3319 ) wprowadza się następujące zmiany :
1)W rozdziale V Tryb pracy Rady po § 40 wprowadza się § 40 ´o treści :
1. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
2. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
4. Mieszkaniec który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 3 ,składa do Przewodniczącego pisemne
zgłoszenie ,poparte podpisami co najmniej 20 osób ,mających czynne prawo wyborcze.
5. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 4 ,składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została
zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy .
6. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg. kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia.
7. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15
2)W rozdziale VII Tryb pracy Wójta po § 107 wprowadza się § 107´ o treści :
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim ,w szczególności realizację polityk
,programów ,strategii i uchwał rady gminy .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska .
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506)
do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie statutu gminy.
W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania ,funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych podjęcie
przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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