
 

 

UCHWAŁA NR 65/X/19 

RADY MIASTA I GMINY WLEŃ 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wleń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 125/XIX/16 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 czerwca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wleń (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2956) wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) § 35 ust. 1. otrzymuje brzmienie „1. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej  

i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przebieg sesji jest również 

nagrywany i przechowywany w biurze rady.”; 

2) § 38 ust 2) otrzymuje brzmienie „2. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”; 

3) w § 38 po ust 2) dodaje się ust 2a) w brzmieniu: „2a. Imienne wykazy głosowań radnych podaje  

się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

4) w § 39 kropkę zamienia się na przecinek i dopisuje „grupa mieszkańców gminy”; 

5) § 57 ust. 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Komisja Budżetu i Finansów”; 

6) w § 57 ust. 1. pkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 

i Bezpieczeństwa.”; 

7) w § 57 ust. 1 po pkt 4) dodaje się pkt 5)w brzmieniu „5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”; 

8) po rozdziale 11 dodaje się Rozdział 11a Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w brzmieniu: 

Rozdział 11a. 

„Komisja skarg, wniosków i petycji 

§ 91a. 1. Rada rozpatruje skargi na burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2. Rada rozpatruje petycje zgodnie z przepisami ustawy o petycjach. 

§ 91b. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 

oraz członków w liczbie nie mniejszej niż łącznie 4 osoby. 
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2. Przewodniczącego komisji wybiera rada. 

3. Zastępcę przewodniczącego wybiera komisja ze swojego grona. 

§ 91c. 1. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia, organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. 

W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca. 

2. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb. 

3. Posiedzenia komisji są nagrywane, protokołowane i podpisywane przez przewodniczącego komisji  

oraz protokolanta. 

§ 91d. Przewodniczący rady przekazuje: 

1) skargę: 

a) podmiotowi, wobec którego została wniesiona skarga, celem ustosunkowania się do zarzutów 

podniesionych w skardze, 

b) komisji skarg, wniosków i petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  

oraz opracowania propozycji sposobu ich rozpatrzenia, 

2) wniosek lub petycję: 

a) burmistrzowi celem zajęcia stanowiska, 

b) komisji skarg, wniosków i petycji celem rozpatrzenia. 

§ 91e. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji jest obowiązana do: 

1) wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze; 

2) przygotowania projektu uchwały rady wraz z uzasadnieniem. 

2. Komisja rozpoznaje skargę w oparciu o ustalenia własne, dokumentację dostarczoną przez burmistrza 

oraz inne informacje uzyskane w toku postępowania dotyczące okoliczności sprawy. 

3. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja skarg, wniosków i petycji może 

konsultować się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady. 

4. Na pisemne żądanie komisji burmistrz jest obowiązany do przedkładania informacji, dokumentów 

i innych materiałów lub wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, 

nie później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisma. 

§ 91f. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji, rozpatrując wniosek lub petycje jest obowiązana do: 

1) szczegółowego przeanalizowania przedmiotu wniosku lub petycji. 

2) przygotowania projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem. 

2. W toku postępowania w sprawie wniosku lub petycji komisja skarg, wniosków i petycji może 

konsultować się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady. 

3. Na pisemne żądanie komisji prowadzącej postępowanie w sprawie wniosku lub petycji burmistrz jest 

zobowiązany do przedłożenia informacji, dokumentów i innych materiałów lub złożenia wyjaśnień 

dotyczących spraw będących przedmiotem wniosku lub petycji, nie później niż w ciągu 10 dni od daty 

otrzymania pisma. 

§ 91g. Rada rozstrzyga w formie uchwały o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji.”; 

9) uchyla się Rozdział 13. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń: 

K. Kotołowska 
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