
 

 

UCHWAŁA NR III/8/18 

RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/315/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolków 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 4, art. 40 ust 2, art. 41 ust. 1 i art. 51 

ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIX/315/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolków wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 

1) zwołuje sesje Rady, 

2) ustala porządek obrad, 

3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów  

na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji, 

4) przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną, 

5) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady, 

6) opracowuje projekty planów pracy Rady, 

7) opiniuje projekty planów pracy komisji Rady w celu skoordynowania z planem pracy Rady, 

8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu, 

9) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców Gminy oraz nadaje im bieg, 

10) przyjmuje i dekretuje korespondencję wpływającą do Rady, 

11) wykonuje inne zadania wskazane przez Radę.”; 

2) § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady.”; 

3) § 56 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 56. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek  

lub kandydatura, która uzyskała co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych 

głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi 

wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem  

lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.”; 

4) w § 58 ust. 1 skreśla się wyrazy "i rozstrzygnięcia"; 

5) § 73 otrzymuje brzmienie: 

„§ 73. 1.Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym. 

2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu. 

3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia Burmistrza, kierowników jednostek  

oraz inne osoby np. w celu omówienia ustaleń i wniosków pokontrolnych.”; 

6) uchyla się § 79; 

7) uchyla się § 95; 

8) w § 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

zadań przez właściwe organy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe 

lub biurokratyczne załatwianie spraw.”; 

9) § 98 otrzymuje brzmienie: 

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

ustnie do protokołu. 

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

jednostek organizacyjnych, wnioskiem lub petycją w zakresie właściwości Rady, Komisja przygotowuje 

i przedstawia Radzie stanowisko w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia skargi, wniosku  

lub petycji wraz z projektem uchwały. 

3. Na najbliższej sesji, Rada zapoznaje się ze stanowiskiem 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, wniosku lub petycji zawiadamia się wnoszącego sprawę w formie 

uchwały wraz z uzasadnieniem.”; 

10) § 110 otrzymuje brzmienie: 

„§ 110. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach 

tych jednostek.”; 

11) uchyla się § 115. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Płaszewski 
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