
 

 

UCHWAŁA NR III/24/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pieńsk 

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 11 b ust 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18 a ust. 5, art. 18b ust. 3 art. 22 i art. 51 

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

Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/89/03 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta i Gminy Pieńsk wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 15 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

2. W § 16 ust. 1 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: „Komisja Skarg Wniosków i Petycji”. 

3. § 38 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. 

4. § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady, 

który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. 

5. § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Odpowiedź na zapytanie jest udzielana w formie pisemnej nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Paragraf 38 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio”. 

6. W § 49 po ust. 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą 

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

i na stronie internetowej gminy. 

7. § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, każdy radny,  

klub radnych oraz komisje rady. Inicjatywę uchwałodawczą posiada również grupa, co najmniej 

200 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach Rady. Szczegółowe warunki 

realizacji tej inicjatywy określa uchwała Rady”. 

8. § 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Podmioty o których mowa w § 55 ust. 1 z wyjątkiem grupy  

co najmniej 200 mieszkańców przedstawiają Burmistrzowi projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

9. W § 61wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W głosowaniu jawnym radni głosują imiennie poprzez przyciśnięcie 

odpowiedniego przycisku urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie  

do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk  

na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk”; 
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ W przypadku gdy przeprowadzenia głosowania w sposób określony 

w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne”; 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W głosowaniu imiennym Przewodniczący lub wyznaczony przez niego 

Wiceprzewodniczący wyczytuje w porządku alfabetycznym nazwisko i imię radnego, a radny 

oświadcza czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu”. Przelicza głosy „za”, „przeciw” 

i „wstrzymujące się”, a następnie ustala i ogłasza wyniki głosowania”. 

10. § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady  

oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. 

11. Po Rozdziale V dodaje się Rozdział Va. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

12. W Rozdziale Va. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dodaje się § 78a 

w brzmieniu: 

1) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa odrębna uchwała Rady. 

2) W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. 

3) W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą wchodzić Przewodniczący Rady 

i Wiceprzewodniczący Rady. 

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi, wnioski i petycje w sprawach należących  

do właściwości Rady na mocy ustawy lub innych przepisów szczególnych. 

5) Przewodniczący Rady niezwłocznie po otrzymaniu przekazuje skargę, wniosek lub petycję Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. W uzasadnionych przypadkach kopię pisma Przewodniczący Rady może 

przekazać do właściwej ze względu na treść skargi Komisji, celem przygotowania stanowiska  

dla Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bada zasadność skargi, wniosku lub petycji. W trakcie 

postępowania wyjaśniającego Komisja zwraca się do Burmistrza o zajęcie stanowiska w sprawie 

i przekazanie niezbędnych dokumentów zakreślając termin dokonania w/w czynności. 

7) Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Komisji, Skarg Wniosków i Petycji przekazuje  

wg właściwości skargę, wniosek lub petycję nie podlegającą rozpatrzeniu przez Radę, powiadamiając 

o tym składającego skargę, wniosek lub petycję. 

8) Jeżeli z treści skargi, wniosku lub petycji nie można odczytać jej przedmiotu Przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za pośrednictwem Przewodniczącego Rady zwraca  

się do wnoszącego skargę, wniosek lub petycję o uzupełnienie jej w zakreślonym terminie 

z pouczeniem iż w przypadku nieusunięcia braków skarga, wniosek lub petycja zostanie 

pozostawione bez rozpoznania. 

9) Projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji przygotowuje Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji 

stanowi jej treść lub złącznik do projektu uchwały. 

10) Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę, wniosek lub petycję o sesji Rady, w której 

porządku obrad znajduje się punkt dotyczący rozpatrzenia sprawy. 

11) Po podjęciu rozstrzygnięcia w sprawie Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę, 

wniosek lub petycję o sposobie załatwienia sprawy, przesyłając również uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 

12) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, co do sposobu rozpatrzenia skarg i wniosków 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego, 

a w sprawie rozpatrywania petycji ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach. 

13) Do pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się uregulowania zawarte odpowiednio w § 70,  

§ 71 ust. 1, § 72 ust. 1. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Miejskiej 

w Pieńsku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieńsku: 

Ł. Brodziak 
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