
 

 

UCHWAŁA NR LXI/406/18 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Mysłakowice 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994), Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:  

§ 1. W Statucie Gminy Mysłakowice, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 364/XLVI/10 Rady 

Gminy Mysłakowice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Mysłakowice wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada powołuje następujące stałe Komisje: 

1) Rewizyjną; 

2) Budżetu i Rozwoju Gminy; 

3) Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; 

4) Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 

5) Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

2) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający 

w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.”; 

3) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. 1. Sesje Rady są jawne. 

2. Przebieg Sesji jest transmitowany oraz  utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. 

3. Nagrania udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz 

w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie gdy przewiduje to ustawa.”; 
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4) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu: 

„§ 39a. 1. Przewodniczący przeprowadza debatę nad Raportem Wójta o stanie Gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego. 

3. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców Gminy, którzy najpóźniej w przeddzień terminu,  

na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport, przedłożą 

Przewodniczącemu pisemne zgłoszenia, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

4. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego 

zgłoszenia. 

5. Wystąpienia radnych w debacie nie mogą być ograniczone czasowo.”; 

5) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada: 

1) Przewodniczący, 

2) Wójt; 

3) Grupa Radnych złożona z co najmniej 4 osób; 

4) Kluby Radnych; 

5) Komisja; 

6) Grupa mieszkańców w ilości co najmniej 200 osób – na zasadach określonych w drodze odrębnej 

uchwały.”; 

6) § 64 otrzymuje brzmienie: 

„§ 64. 1. Głosowanie jawne na Sesji odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań Radnych. 

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe 

z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. 

3. Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym 

są wyczytywani przez Przewodniczącego, który dokonuje na liście imiennego głosowania adnotacji: 

„za”, „przeciw”, „wstrzymał się” przy nazwisku radnego i ustala wynik głosowania. 

4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych. 

5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący. 

6. Imienne wykazy głosowań Radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

7) w § 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Odpowiedzi na interpelacje udzielane są w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

interpelacji – na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelacje.”; 

8) tytuł rozdziału „8. Rozpatrywanie skarg” otrzymuje brzmienie: „8. Komisja skarg, wniosków 

i petycji”; 
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9) § 119 otrzymuje brzmienie: 

„§ 119. 1. Rada powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skarg, wniosków 

oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym 

ustawami. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb. 

3. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad oraz materiały 

dotyczące rozpatrywanych spraw.”; 

10) § 120 otrzymuje  brzmienie: 

„§ 120. 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 

zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 

skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe  

jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku 

instancji ani środków zaskarżenia. W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia 

w sprawach indywidualnych,  dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć 

spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych. 

2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 

praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego 

zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy 

prawo wniesienia skargi. 

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących  

się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.”; 

11) § 121 otrzymuje brzmienie: 

„1. Skargi, wnioski i petycje mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także 

ustnie do protokołu. 

1) w razie zgłoszenia skargi, wniosku lub petycji ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który 

podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; 

2) w protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, wniosku lub petycji, imię, nazwisko (nazwę) i adres 

zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy; 

3) przyjmujący skargi, wnioski lub petycje potwierdza ich złożenie, jeżeli zażąda tego wnoszący; 

4) skargi, wnioski i petycje nie podpisane, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 

pozostawia się bez rozpoznania. 

2. Po stwierdzeniu, że pismo jest skargą na działalność Wójta, bądź kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, wnioskiem lub petycją w zakresie właściwości Rady, Komisja przygotowuje i przedstawia 

Radzie protokół zawierający stanowisko w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia skargi, wniosku  

lub petycji wraz z projektem uchwały. 

3. Na najbliższej sesji, Rada zapoznaje się z protokołem Komisji i podejmuje stosowną uchwałę. 

4. W przypadku przedłużenia okresu rozpatrywania skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Rady,  

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje Radę oraz skarżącego w formie pisemnej, podając 

przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

5. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się wnoszącego sprawę w formie uchwały  

wraz z uzasadnieniem.”; 
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12) § 122 otrzymuje brzmienie: 

„§ 122.  

1. W przypadku, gdy Rada nie jest władna do rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Rady obowiązany 

jest w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi. 

2. O przekazaniu skargi Przewodniczący zawiadamia Radę oraz skarżącego.”; 

13) § 123 otrzymuje brzmienie: 

„§ 123.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonuje analizy pisma nazwanego przez jego autora skargą, 

i  kwalifikuje je jako skargę na działalność Wójta bądź kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, jako organów wykonawczych Gminy. 

2. W przypadku wątpliwości, co do kwalifikacji sprawy, Komisja występuje do skarżącego 

o doprecyzowanie zarzutów, uzupełnienie sprawy. 

3. Komisja, wobec spraw, zakwalifikowanych jako skarga na organy Gminy, przystępuje do badania 

zasadności zarzutów w niej zawartych, w szczególności poprzez: 

1) wysłuchanie Skarżącego; 

2) wystąpienie do wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień 

w zakresie zasadności zarzutów zawartych w skardze lub o stanowisko w zakresie wniosku lub 

petycji; 

3) przeprowadzenie wizji lokalnej; 

4) przeprowadzenie konfrontacji. 

4. Zarówno z wykonanych czynności jak też z posiedzenia, na którym analizowana jest skarga 

sporządza się protokół zakończony wnioskiem Komisji o uznanie skargi za zasadną bądź niezasadną, 

wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.”; 

14) § 124 otrzymuje brzmienie: 

„§ 124.  Skargi i wnioski skierowane do Rady rozpatruje się na najbliższej sesji, po złożeniu wniosku 

Komisji.”; 

15) § 125 otrzymuje brzmienie:  

„§ 125. Biuro Rady Gminy prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do których rozpatrzenia 

właściwa jest Rada”; 

16) w § 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 127. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych. 

Radny może być członkiem jednego klubu.”; 

17) w § 129 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych 

na zasadach określonych w regulaminie klubu; 

3. Klub ulega rozwiązaniu z mocy prawa w przypadku wystąpienia członków klubu lub zmiany 

przynależności klubowej radnych, powodujących zmniejszenie liczby członków poniżej 3.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice: 

J. Radomska 
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