
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/312/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złoty Stok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/210/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złoty 

Stok (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4418), uwzględniając uchwałę nr XV/107/2016 z dnia 

28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złoty Stok (Dz. U. Woj. 

Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 734) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zwołuje sesje Rady, powiadamiając radnych co najmniej 7 dni przed jej odbyciem o miejscu 

i terminie obrad, przekazując zawiadomienie z porządkiem obrad oraz projektami uchwał w formie 

elektronicznej. Na wniosek radnego powyższe materiały mogą być przekazane radnemu w postaci 

papierowej;”; 

2) dodać § 15a w brzmieniu: 

„§ 15a. Obrady Rady są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk  

oraz transmitowane zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy.”; 

3) w § 16 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przebieg głosowania nad poszczególnymi uchwałami z podaniem wyników głosowania 

z wyszczególnieniem głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych, 

w tym imienne wykazy głosowań radnych”; 

4) w § 18 ust. 1 kropkę w pkt 4 zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

„5) grupa mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 100, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej.”; 

5) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach, podejmując uchwały w głosowaniu 

jawnym, chyba że obowiązek głosowania tajnego wynika z przepisów prawa. 

2. Głosowania przeprowadza Przewodniczący obrad. 
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3. Głosowanie jawne na sesjach rady odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania 

umożliwiającego sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych przy równoczesnym 

podniesieniu ręki. Radni logują się do systemu po podpisaniu listy obecności. 

4. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, głosowanie za pomocą elektronicznego systemu 

głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie jawne imienne. Przewodniczący obrad 

wyczytuje kolejno z listy obecności nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują: "za", "przeciw", 

"wstrzymuję się". 

5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu 

głosowania. 

6. Głosowanie jawne imienne nie dotyczy głosowań o charakterze proceduralnym  

lub organizacyjnym, w tym przyjmowania porządku obrad. W tych przypadkach radni głosują jedynie 

przez podniesienie ręki. 

7. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ponumerowanych i ostemplowanych pieczęcią 

Rady. 

8. Sposób oraz wyniki głosowania, w tym imienny wykaz głosowań radnych, odnotowuje  

się w protokole z sesji.”; 

6) uchyla się § 23 i § 24; 

7) § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji liczy od 3 do 7 osób, ale nie mniej niż 

liczba klubów radnych.”; 

8) § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radny może być jednocześnie członkiem najwyżej trzech komisji stałych.”; 

9) W § 28 ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;”; 

10) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posiedzenie komisji, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

zwołuje Przewodniczący Rady”; 

11) dodaje się rozdział 6a w następującym brzmieniu: 

„Rozdział 6a. 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

§ 33a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje wpływające do Rady skargi na działania 

burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz  wnioski i petycje kierowane  

do Rady. 

2. W przypadku gdy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest Rada, 

Przewodniczący Rady kieruje ja do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w innym przypadku przekazuje 

ja do rozpatrzenia przez właściwy organ. 

3. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

§ 33b. Zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

1) Przewodniczący Komisji w terminie 14 dni od wpływu do komisji skargi, wniosku lub petycji 

przekazanych przez Przewodniczącego Rady zwołuje posiedzenie celem rozpatrzenia; 
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2) o terminie i tematyce posiedzeń komisji zawiadamia się jej członków nie później niż 7 dni przed 

planowanym posiedzeniem, a w sytuacjach szczególnych można zawiadomić jej członków 

w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji; 

3) pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności – wyznaczony przez 

niego jeden z członków komisji; 

4) jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, Przewodniczący Komisji może zaprosić  

na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja oraz wystąpić  

do burmistrza albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy  z wnioskiem o zajęcie stanowiska, 

w terminie 7 dni; 

5) komisja rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje kierując się zasadami legalności, 

obiektywizmu i rzetelności oraz przygotowuje w tej sprawie projekt uchwały albo stanowiska 

odnośnie rozpatrzenia wniosku; 

6) rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji przez komisję obejmuje: analizę treści, przeprowadzenie 

czynności wyjaśniających, ustalenie stanowiska komisji; 

7) z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, a okoliczności w nim wskazane 

stanowią podstawę przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie skarg, wniosków lub petycji; 

8) komisja proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.”; 

12) wykreśla się w § 40 ust. 5 i 6. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązując od początku kadencji Rady Miejskiej na lata 2018-2023. 

 

Przewodniczący Rady: 

W. Wieja 
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