
 

 

UCHWAŁA NR LV/409/18 

RADA GMINY MRĄGOWO 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrągowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 14 ust.1 po  pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 

„Skarg, Wniosków i Petycji”; 

2) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt.5 wchodzą radni, w tym przedstawiciele 

wszystkich klubów radnych Rady Gminy Mrągowo, z wyjątkiem radnych pełniących 

funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących”; 

3) § 36 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, nie później, niż w terminie 

14 dni, od dnia otrzymania interpelacji”; 

4) § 36 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 

poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu”; 

5) w § 37 ust.4 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Zasady określone w § 36 ust. 7 stosuje się odpowiednio”; 

6) w § 37 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„Treść zapytania oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 

poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu”; 
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7) w  § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością 

zgłoszeń Przewodniczący może udzielić głosu wnioskodawcy uchwały, Wójtowi, radcy 

prawnemu, a także Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy i kierownikowi gminnej 

jednostki organizacyjnej lub innemu wyznaczonemu przez Wójta pracownikowi, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej aktualnie sprawie, a w szczególności w dyskusji 

poprzedzającej podjęcie uchwały. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący może 

również udzielić głosu osobom uprawnionym do reprezentowania komitetu inicjatywnego, 

który zgłosił projekt uchwały w trybie § 54 ust. 1 pkt 5”; 

8) w  § 47 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

„Obrady Rady Gminy Mrągowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

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

Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo i na stronie internetowej Gminy Mrągowo oraz 

udostępniane w siedzibie Urzędu  Gminy Mrągowo”; 

9) § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Inicjatywę uchwałodawczą posiada: 

1) Wójt, 

2) Komisje Rady, 

3) kluby radnych, 

4) każdy z radnych, 

5) grupa, co najmniej 200 osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Mrągowo”; 

10) w  § 54 dodaje się ust.5 w brzmieniu: 

„Rada zobowiązana jest rozpatrzeć projekt na najbliższej lub kolejnej sesji. Projekt 

uchwały zgłoszony w trybie przepisów  § 54 ust.1 pkt.5, rada gminy zobowiązana jest 

rozpatrzyć w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia projektu”; 

11) § 61 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu 

urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych”; 

12) w § 61 dodaje się ust.5 w brzmieniu: 

„W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 61 ust. 1 przy 

użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne”; 

13) w § 62 dodaje się ust.6 w brzmieniu: 

„Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej 

Urzędu Gminy Mrągowo”; 

14) po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VI a w brzmieniu: 
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„Rozdział VI a. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 103a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz pozostałych radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów, z wyjątkiem 

radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących. 

§ 103b. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w miarę 

potrzeb. 

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

nieobecności Przewodniczącego pracą Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez wszystkich 

członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. 

4. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu Komisji w głosowaniu jawnym. 

5. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt. 

§ 103c. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działanie Wójta Gminy Mrągowo 

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

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

organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych ze 

sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i stosuje się ją do kadencji organów Gminy Mrągowo następującej po 

kadencji, w czasie której uchwała została podjęta. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Olender 
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