
  

UCHWAŁA NR XXXI/160/2018 

RADY GMINY BOĆKI 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Boćki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Boćki stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/115/12 Rady Gminy Boćki z dnia 

31 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 22 stycznia 2013 r. poz. 625) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Boćki, jej komisji, w tym Komisji Rewizyjnej 

i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w ramach dostępu do informacji publicznej,”. 

2) w § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Boćki,”; 

3) uchyla się § 12; 

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej określa statut jednostki pomocniczej.”; 

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i pokrywa się z kadencją Rady Gminy.”; 

6) w § 24 ust. dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„Skarg, Wniosków i Petycji,”; 

7) w § 41 uchyla się pkt 4; 

8) uchyla się § 43 i 44; 
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9) w § 53 uchyla się ust. 2; 

10) w § 58: dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

„Projekt uchwały wnosi się na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej oraz w formie pliku 

elektronicznego.” 

- Dodaje się pkt 6 w brzmieniu  

„Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji, projekt uchwały 

wniesiony z inicjatywy podmiotów o których mowa w ust. 1, jeżeli wpłynął, co najmniej na 14 dni przed 

terminem sesji Rady i spełnia wymagania określone w ust. 2.” 

- Dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

„Projektodawca, po wniesieniu projektu uchwały, ma prawo do wniesienia autopoprawek.” 

11) w § 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 

urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych.”; 

a) po § 62 dodaje się § 62a w brzmieniu: 

„§ 62a. 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przeprowadza się 

głosowanie imienne, które odbywa się w ten sposób, że prowadzący obrady lub wyznaczona przez niego 

osoba wyczytują kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują "za", "przeciw", 

"wstrzymuję się. Na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos. 

2. Przewodniczący obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik 

głosowania. 

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

głosowania jawnego imiennego.”. 

12) w § 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

13) po Rozdziale 7, dodaje się Rozdział 7a w brzmieniu: 

„Rozdział 7a 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 104a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego Komisji oraz pozostałych 

radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczących Rady. 

§ 104b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 

Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady. 

3. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej 

obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracą Komisji kieruje przewodniczący obrad 

wybrany przez członków tej Komisji. 

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 
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5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na 

posiedzeniu. 

6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt. 

§ 104c. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w głosowaniu w wypadkach 

wskazanych w ustawie. 

§ 104d. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 

2. Postępowania wyjaśniające w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób 

umożliwiający bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę. 

3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania wyjaśniającego. 

4. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienie dokumentów związanych ze 

sprawami będącymi przedmiotem posiedzenia Komisji z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie 

chronionej. Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązani są do udzielenia 

wyjaśnień i przedstawienie dokumentów w terminie 7 dni. 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających 

wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.”; 

14) § 105 otrzymuje brzmienie: 

„§ 105. 1. Radni mogą zrzeszać się w kluby radnych. 

2. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych. 

3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy klubu i jego organów ustalają zrzeszeni w nim radni.”; 

15) § 106 otrzymuje brzmienie: 

„§ 106. 1. Klub rozpoczyna swoją działalność z chwilą złożenia Przewodniczącemu Rady pisemnego 

zawiadomienia o jego utworzeniu. 

2. Zawiadomienie musi zawierać nazwę klubu, wykaz zrzeszonych w klubie radnych oraz imię 

i nazwisko przewodniczącego klubu upoważnionego do jego reprezentowania. 

3. Każdorazową zmianę w składzie osobowym lub władzach klubu oraz informację o rozwiązaniu 

klubu należy niezwłocznie zgłosić Przewodniczącemu Rady.”; 

16) w § 108: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy decyzji ich członków.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kluby niespełniające ustawowego wymogu liczby radnych ulegają rozwiązaniu.”. 

17) uchyla się § 109-112; 

18) uchyla się Rozdział 11; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego i stosuje się ją do kadencji organów Gminy Boćki następujących po kadencji, 

w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Rzepniewski 
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