
UCHWAŁA NR 244/XXXIX/18
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemyśl

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, 1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 33/VI/03 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 668) 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 30 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wolne wnioski.”;

2) § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.”;

3) po § 51 dodaje się §51a w brzmieniu:

„§ 51a. 1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może 
dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na sesji, na której odbyło się głosowanie.
3. Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 2 radnych.
4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.”;

4) rozdział VI uchyla się;
5) w § 56 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”;

6) w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

7) po § 69 dodaje się § 69a - § 69c w brzmieniu:

„§ 69a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  koordynuje rozpatrywanie i załatwianie
skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady, w tym przygotowuje projekty pism
niezbędnych do nadania biegu,  rozpatrzenia  i załatwienia skargi, wniosku i petycji.

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków lub petycji  odbywa się
zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650);
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
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3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870).
§ 69b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie, nie później niż w ciągi 21 dni od

dnia wpływu do Rady skargi, wniosku lub petycji, przygotowuje projekt odpowiedzi na
skargę, wniosek lub petycję, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy załatwienie skargi, wniosku lub petycji wymaga uzyskania opinii,
wyjaśnień albo informacji od innej komisji, Wójta lub jednostki organizacyjnej gminy,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, wniosek
lub petycję w ciągu 21 dni od dnia uzyskania opinii, wyjaśnień lub informacji.

§ 69c. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji w
terminie ustawowym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje projekt
powiadomienia wnoszącego o przyczynie zwłoki i proponuje nowy termin załatwienia
skargi, wniosku lub petycji.”;

8) w § 76 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 
3 radnych.”;

9) w § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczba jego członków spadnie poniżej 3.”;

10) w § 82 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Każdy klub zgłasza swojego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej oraz do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 
następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została uchwalona.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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