
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/225/2018 

RADY GMINY MILEJEWO 

z dnia 20 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milejewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Milejewo uchwala co następuje: 

§ 1.  W Statucie Gminy Milejewo, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy 

Milejewo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milejewo (Dz. Urz. Woj.  

Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 2428), zmienionym uchwałą Nr XXXV/190/2014 Rady Gminy Milejewo z dnia  

26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia  

28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milejewo (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. 

poz. 1495) oraz uchwałą Nr XV/80/2016 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 marca  2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Milejewo (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 2025) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 13 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

2) §31 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta na 

zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.”; 

3) skreśla się treść §32; 

4) a) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Wójt oraz grupa mieszkańców gminy 

w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego gminy 

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.”; 

b) w § 47 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich,  

zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych, formalne wymogi,  jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem 

przepisów ustawy o samorządzie gminnym.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2018 r.

Poz. 4724



5) po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VI a w brzmieniu: 

„Rozdział 6. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 88a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych radnych, 

w tym przedstawicieli wszystkich klubów. 

§ 88b. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie 

z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku 

nieobecności Przewodniczącego pracą Komisji kieruje przewodniczący obrad wybrany przez członków 

tej Komisji. 

3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 

4. 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. 

5. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt. 

§ 88c. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta Gminy Milejewo 

i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 

2. Postępowania 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. 

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 postępowania Komisji, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie 

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

wyjaśnień i przedstawienia dokumentów w terminie 3 dni.”; 

6) § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 90. 1. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.”. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu 

terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tomasz Kwietniewski 
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