
 

 

UCHWAŁA NR LVIII.780.2018 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie  zmian w Statucie Gminy Boguchwała 

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 1 art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018r. poz. 994 z późn.zm) Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Boguchwała uchwalonego Uchwałą Nr XIX.225.2016 z dnia  

21 stycznia 2016 r (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 356  z dnia 28 stycznia 2016r.) Rada 

Miejska w Boguchwale wprowadza   następujące zmiany: 

1) W §4 ust.1 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

,,5a Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji" 

2) W §13 skreśla się ust. 1 i ust 2; 

3) W §16 w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) W przypadku zmniejszenia  ich składu osobowego poniżej trzech radnych”; 

4) W § 18 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

,,3 Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich 

przedstawicieli” 

5) §22 otrzymuje brzmienie: 

„W celu wykonywania swoich zadań Rada może tworzyć jednostki organizacyjne oraz 

gminne osoby prawne”; 

6) W §33 w ust.2 po słowach Radny dodaje się zapis,, Przedstawiciel Klubu Radnych''; 

7) W §34 ust.3 otrzymuje  w brzmienie: 

„3. Głosowanie jawne odbywa się w sposób określony w ustawie o samorządzie gminnym”; 

8) W §34 dodaje się ust.3a w  w brzmieniu: 

,, 3a W przypadku braku możliwości  przeprowadzenia głosowania za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, radni głosują 

imiennie.  W głosowaniu imiennym radni wyczytywani według listy obecności, deklarują oddanie głosu 

„za” „przeciw” „wstrzymuje się” '' 
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9) W § 39 skreśla się ust 1 i 2; 

10) W §44 w ust. 2 skreśla się punkt 9; 

11) W §44 skreśla się ust. 5; 

12) W §46  w ust.1 dodaje się  pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Klub Radnych”; 

13) W §46  w ust.1 dodaje się  pkt 5 w brzmieniu : 

„5) grupa mieszkańców w trybie inicjatywy obywatelskiej, w liczbie określonej w ustawie.”; 

14) W §48 skreśla się punkt  4; 

15) W § 49 dodaje się ust 1a w brzmieniu: 

,,1a Przewodniczący obrad może prostować oczywiste omyłki w treści podjętych uchwał". 

16) W §51  skreśla się ust. 1; 

17) Skreśla się §53; 

18) W § 56 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6 Komisję Skarg, Wniosków i Petycji'' 

19) W § 57 ust.1 otrzymuje  brzmienie: 

„1. Komisje powoływane są przez Radę w składach 3 - 7 osobowych”; 

20) W § 57 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Komisja ze swojego składu”; 

21) W §59 w pkt 4) otrzymuje brzemiennie: 

„4. Analizowanie skarg, wniosków i petycji mieszkańców dotyczących Rady i Burmistrza”; 

22) Po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu: 

,,6a Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji' 

§ 64a. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca. 

2. Skargi wnioski lub petycje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca kieruje do rozpatrzenia przez 

Komisję , po uprzednim zasięgnięciu opinii Radcy prawnego. 

3. Przewodniczący Rady występuje o uzupełnienie akt sprawy lub zgodnie z opinią Radcy Prawnego 

kieruje do rozpatrzenia przez inne organy. 

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół zawierający zwięzły opis posiedzenia, a także opinię lub 

ustalenia w sprawie będącej przedmiotem posiedzenia. Protokół sporządza Sekretarz Komisji ewentualnie 

w razie nieobecności Sekretarza wskazany przez Przewodniczącego  członek Komisji. 

5. Komisja analizując zasadność wpływających skarg, wniosków i petycji prowadzi postępowania 

wyjaśniające, zasięgając opinii lub wyjaśnień: 

1) Radcy prawnego; 

2) Burmistrza lub wyznaczonego przez niego pracownika; 

3) Skarbnika Gminy; 

4) Sekretarza Gminy; 

5) Komisji Rady; 
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6) W razie potrzeby zasięga również innych opinii. 

6. O ostatecznym sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji decyduje Rada'' 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się 

Komisji Statutowo-Prawnej. 

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

Województwa Podkarpackiego  z mocą obowiązującą od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała  została uchwalona. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 

Wiesław Kąkol 
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