
UCHWAŁA NR LIII/390/18
RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Łosice

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 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Miasta i Gminy Łosice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/222/17 Rady Miasta 
i Gminy Łosice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Łosice (Dz. Urz. Maz. 
z 2017 r. poz. 2113) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Skarg, Wniosków i Petycji.”;

2) uchyla się § 22 ust. 4;

3) uchyla się § 24, § 25 i § 33;

4) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa 
stanowią inaczej.”;

5) w § 39 uchyla się ustępy od 5 do 9;

6) § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez uniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 
urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, po 
wezwaniu przez przewodniczącego obrad, kto jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, kto jest 
„przeciw”, oraz o ile jest to możliwe, kto "wstrzymuje się od głosu".”;

7) § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przeprowadza się 
głosowanie imienne, które odbywa się w następujący sposób:

1) przewodniczący obrad wyczytuje kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują: „za”, 
„przeciw” lub „wstrzymuję się”,

2) na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos: „za”, „przeciw” 
lub „wstrzymuje się”.
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3) przewodniczący obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik 
głosowania.”;

8) uchyla się § 46;

9) tytuł Rozdziału VI. otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 6.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”;

10) Po § 85 dodaje się oddział 7. w następującym brzmieniu:

„7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

§ 85a. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpoznawanie skarg, wniosków i petycji 
składanych do Rady oraz dokonywanie bieżących kontroli, których ustalenia mają służyć wyjaśnieniu 
spraw i okoliczności wskazanych w treści skarg, wniosków i petycji.

§ 85b. 1. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej przewodniczący.

2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w liczbie umożliwiającej zachowanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

3. Komisja wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego.

§ 85c. W przypadku kiedy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest 
Rada, Przewodniczący Rady kieruje ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 85d. Rozpoznanie skargi i wniosku przez Komisję obejmuje:

1) analizę treści skargi i wniosku;

2) przeprowadzenie czynności wyjaśniających;

3) przygotowanie dla Rady projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo 
stanowiska odnośnie rozpatrzenia wniosku i przekazanie go Przewodniczącemu Rady.

§ 85e. Rozpoznanie petycji przez Komisję obejmuje:

1) analizę petycji;

2) przygotowanie projektu stanowiska dla Rady odnośnie sposobu załatwienia petycji i przekazanie go 
Przewodniczącemu Rady.

§ 85f. W celu wykonania swoich obowiązków, Komisja może zwrócić się do Burmistrza lub 
kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem 
skargi, wniosku lub petycji.

§ 85g. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji, wnoszącego skargę, wniosek 
lub petycję, a także przedstawiciela podmiotu, którego dotyczy skarga, wniosek lub petycja.

§ 85h. Komisja może dokonać bieżącej kontroli w celu dokonania ustaleń mających służyć 
wyjaśnieniu spraw i okoliczności wskazanych w treści skargi, wniosku lub petycji. § 71 oraz przepisy 
oddziału 3. niniejszego rozdziału, z wyjątkiem § 72 ust. 1, stosuje się odpowiednio.

§ 85i. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie 
ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

§ 85j. Po rozpatrzeniu przez Radę skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Rady zawiadamia 
podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia.”;

11) w art. 87 uchyla się ust. 1;

12) w art. 92 uchyla się ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następujących po kadencji, w czasie której 
niniejsza uchwała została podjęta.

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice

Romuald Jóźwiaczuk
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