
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/282/18 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 16 października 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2018 roku  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Stare Bogaczowice stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/51/03 Rady Gminy 

Stare Bogaczowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w  sprawie Statutu Gminy Stare Bogaczowice (Dz. Urz. 

Nr 121 z 2003 r. poz. 2187 wraz ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 15 w ust. 1 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu: „5) Komisja skarg, wniosków i petycji.”, 

2) w § 16 wprowadza się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zakres działania Komisji skarg, wniosków i petycji regulują 

odrębne przepisy Statutu.”, 

3) w § 33 skreśla się pkt 4 i pkt 5, 

4) uchyla się § 35, 

5) uchyla się § 36, 

6) w § 47 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) przebieg i wyniki głosowania zawierające imienne wykazy 

głosowań radnych,” 

7) w § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z inicjatywą  podjęcia uchwały może wystąpić: 

1) Wójt, 

2) Komisje, 

3) Kluby radnych 

4) Radny, 

5) grupa mieszkańców gminy, o której mowa w ustawie, w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej.”; 
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8) § 56 otrzymuje brzmienie: 

„§ 56. 1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący. 

2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 

urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania. 

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący. 

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania w sposób określony w ust. 2 

Przewodniczący wyczytuje w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy odpowiadają  

jak głosują: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. 

5. Wyniki głosowania umieszcza się na oddzielnej liście głosowania zaznaczając przy nazwisku 

radnego oddany przez niego głos : „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. 

6. Niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący odczytuje zbiorczy wynik 

głosowania. 

7. Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami 

głosowania jawnego imiennego.”; 

9) w § 61 skreśla się ust. 3 i ust. 4, 

10) po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa Komisja skarg, wniosków i petycji § 91a – 91e: 

„Rozdział VIa. 

Komisja skarg, wniosków i petycji 

§ 91a. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy: 

1) opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych, 

2) rozpatrzenie składanych przez obywateli wniosków i petycji. 

§ 91b. 1. Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, 

przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem 

o przesłanie organowi właściwemu. 

2. Komisja w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi, o której mowa  

w § 91a ust.1 pkt 1, występuje odpowiednio do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej 

jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska, wskazując termin udzielenia odpowiedzi. 

3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym po uzyskaniu stanowiska, o którym 

mowa w ust.2, Komisja zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 91c. 1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy. 

2. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród swoich członków zastępcę 

przewodniczącego Komisji. 

§ 91d. 1. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji oraz kieruje jej pracą. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, 

czynności te wykonuje zastępca Przewodniczącego Komisji. 

§ 91e. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.”; 

11) uchyla się Rozdział Xa Procedura rozpatrywania skarg § 108a -108i 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i stosuje się ją do kadencji organów Gminy następujących po kadencji, w czasie 

której niniejsza uchwała weszła w życie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice: 

A. Stępnik 
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