UCHWAŁA NR XLVII/419/18
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wasilków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w zwiazku z 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. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVI/294/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie Statutu Gminy Wasilków, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz innych komisji
Rady Miejskiej w Wasilkowie;”;
2) w § 2 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Wasilkowie;”;
3) w § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku, gdy Przewodniczący nie wyznaczy zastępującego go Wiceprzewodniczącego,
obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”;
4) w § 13 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Komisję Skarg Wniosków i Petycji;”;
5) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad mogą być zgłaszane Przewodniczącemu przed
sesją lub w trakcie sesji w punkcie, w którym przedstawia on porządek obrad. Przewodniczący poddaje
pod głosowanie zgłoszone wnioski.”;
6) skreśla się § 17;
7) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Sesję prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje miejsca wskazane przez Przewodniczącego.”;
8) w § 21:
a) w ust. 8 skreśla się pkt 7,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski formalne niezwłocznie po ich zgłoszeniu.”.
9) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący
może udzielić Radnemu głosu wyłącznie w celu zgłoszenia wniosku dotyczącego porządku głosowania.
O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku rozstrzyga Przewodniczący.”;
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10) w § 25 ust. 2 skreśla się pkt 3;
11) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do protokołu dołącza się: listę obecności, na której Radni potwierdzili podpisem swoją obecność
na sesji, przyjęte uchwały, oświadczenia i inne pisma złożone przez Radnych Przewodniczącemu
w trakcie sesji.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przyjęte protokoły, wraz z wszystkimi załącznikami udostępnia się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.”.
12) w § 28:
a) skreśla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekt uchwały złożony Przewodniczącemu przez podmiot posiadający inicjatywę
uchwałodawczą z mocy ustawy lub przez Komisję Rady powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) treść merytoryczną uchwały;
4) wskazanie organu, któremu powierzy się wykonanie uchwały;
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały lub okresu jej obowiązywania.”.
13) w § 31:
a) skreśla się ust. 2,
b) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. W
głosowaniu
imiennym,
przeprowadzanym
w przypadku,
o którym
mowa
w art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący wyczytuje
w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kolejnych radnych, a Radni oświadczają czy oddają głos
„za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu”. Przewodniczący sporządza imienny wykaz głosowania
radnych.”,
c) skreśla się ust. 4;
14) skreśla się § 32;
15) skreśla się § 34;
16) tytuł Oddziału 5 otrzymuje brzmienie:
„Zakres działania Komisji”;
17) skreśla się § 38;
18) w § 52 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Przewodniczący;”;
19) po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu:
„6a Zasady i tryb działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji
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§ 55a. 1. Przewodniczący przekazuje Przewodniczącemu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje w celu przeprowadzenia przez komisję ich analizy,
przedstawienia Radzie propozycji rozstrzygnięcia sprawy oraz przygotowania projektu uchwały.
2. Przewodniczący komisji może wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o zajęcie stanowiska
w sprawie analizowanej przez komisję.
3. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący komisji może zaprosić na jej
posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
4. Komisja proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
§ 55b. W pozostałym zakresie do Komisji Skarg Wniosków i Petycji stosuje się odpowiednio
przepisy Statutu dotyczące Komisji Rewizyjnej.”;
20) w § 56:
a) skreśla się ust. 1,
b) skreśla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Klub Radnych rozpoczyna działalność z dniem następnym po dniu złożenia Przewodniczącemu
pisemnego zgłoszenia utworzenia Klubu Radnych.”,
d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Klub Radnych niespełniający ustawowego wymogu liczby Radnych ulega rozwiązaniu z mocy
prawa, a jego rozwiązanie stwierdza Przewodniczący.”.
21) w § 58:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Klub Radnych może zgłaszać Przewodniczącemu stanowisko klubu w sprawach należących do
właściwości Rady. W imieniu Klubu Radnych występuje jego Przewodniczący.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Burmistrz zapewnia Klubom Radnych warunki lokalowe w zakresie niezbędnym do ich
funkcjonowania.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego i stosuje się ją do kadencji organów Gminy Wasilków następujących po kadencji,
w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Adam Półtorak
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