UCHWAŁA NR XXXV/316/218
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Baranów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/32/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy
Baranów, w treści Statutu Gminy Baranów wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 23 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„grupa, co najmniej 100 osób, które są mieszkańcami gminy, posiadającymi czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy Baranów”;
2) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Rada obowiązana jest rozpatrzyć projekt na najbliższej lub kolejnej sesji. Projekt uchwały zgłoszony
w trybie przepisów § 23 pkt 5, rada gminy obowiązana jest rozpatrzyć nie później niż po upływie 3 miesięcy
od dnia złożenia projektu uchwały.”;
3) § 30 otrzymuje brzmienie:
„Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący może udzielić głosu wnioskodawcy uchwały, Wójtowi, radcy
prawnemu, a także Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi
Gminy i kierownikowi gminnej jednostki
organizacyjnej lub innemu wyznaczonemu przez Wójta pracownikowi, w celu wyjaśnienia wątpliwości
w rozważanej aktualnie sprawie, a w szczególności w dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwały. Poza
kolejnością zgłoszeń Przewodniczący może udzielić głosu osobom uprawnionym do reprezentowania
komitetu inicjatywnego, który zgłosił projekt uchwały w trybie § 23 pkt 5”;
4) § 59 otrzymuje brzmienie:
1. Interpelacje i zapytania radnych dotyczące spraw gminy radni mogą składać do Przewodniczącego, który
zobowiązany jest przekazać je wójtowi..
2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela formie w pisemnej Wójt lub osoba przez niego wskazana
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. ”
5) § 61 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny ma prawo do uzyskiwania wszystkich informacji niezbędnych do jego pracy od organów Gminy,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy,
a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób
prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem
przepisów o tajemnicy prawnie chronionej, w tym poprzez żądanie dokumentów z wyłączeniem informacji
podlegających ochronie na podstawie ustawy.
2. Udostępnienie dokumentu Radnemu polega na przedłożeniu żądanego dokumentu, odpisu całego dokumentu
lub jego części, sporządzeniu kserokopii – niezwłocznie a w sytuacjach uniemożliwiających natychmiastowe
udostępnienie, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Radnego.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą dokumentów, których sporządzenie wymaga przetworzenia danych,
sporządzenia zestawień i sprawozdań innych niż sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów.
4. Udostępnienie Radnemu niezbędnych dokumentów, w tym odpisu protokołu sesji jest nieodpłatne.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących
po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów
Jan Franciszek Nowak
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