
 

 

UCHWAŁA NR II /3/ 2018 

RADY GMINY BOJANÓW 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bojanów 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Gminy Bojanów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Bojanów 

z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 19 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „Skarg, Wniosków i Petycji” 

2) § 52 otrzymuje brzmienie: „1. Głosowanie jawne odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego 

urządzenia do liczenia głosów, umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący, oblicza oddane głosy "za", "przeciw" 

i "wstrzymujące się", korzystając z elektronicznego systemu do liczenia głosów. 

3. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego urządzenia do 

liczenia głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie imienne. 

4. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radni, po wywołaniu kolejno z listy przez 

Przewodniczącego obrad, lub osobę przez niego upoważnioną, wypowiadają się czy są "za" uchwałą, 

kandydaturą lub wnioskiem, "przeciw", czy też "wstrzymują się od głosu". 

5. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji. 

6. Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami Rady podlegają niezwłocznemu opublikowaniu 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojanów. 

7. Głosowanie jawne, w obszarze innym niż nad uchwałą Rady, odbywa się poprzez podniesienie ręki.” 

3) po rozdziale IX dodaje się rozdział IX a w brzmieniu:  

"Rozdział IX a.  

§ 93a. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady 

Gminy: 

1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) wniosków; 

3) petycji składanych przez obywateli. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady 

Gminy ustnie. 
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§ 93 b. Jeżeli Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez 

obywateli, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie informuje o tym 

Przewodniczącego Rady. 

§ 93 c. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku 

ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może: 

1) wystąpić do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 

z wnioskiem o zajęcie stanowiska; 

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia. 

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa 

w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz 

przekazuje ją Przewodniczącemu Rady. 

§ 93d. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej 

połowy składu komisji. 

2. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. 

3. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji lub niemożności 

sprawowanie przez niego funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji. 

§ 93e W I kwartale roku kalendarzowego, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji składa na 

sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności za poprzedni rok.". 

4) W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Bojanów pn. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy: 

- pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie” 

- pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach” . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Emil Bieleń 
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