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UCHWAŁA NR XXXI/312/2018
RADY GMINY ŁĄCK
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy Łąck, uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Łąck przyjętym uchwałą nr I/43/2003 Rady Gminy Łąck z dnia 26.02.2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Łąck wprowadza się następujące zmiany:
1. § 14 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Gminną Komisję Rewizyjną,
2) Komisję Samorządowo-Porządkową,
3) Komisję Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Finansów,
4) Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia.
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Radny może być członkiem najwyżej jednej komisji stałej oprócz członkostwa w Komisji Rewizyjnej
i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny może być Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego
tylko jednej Komisji.
3. Ilość członków komisji określa Rada Gminy odrębną uchwałą.
4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania wskazanych zadań,
określając ich skład osobowy i zakres działania.
5. Powołania i odwołanie członków komisji następuje na mocy uchwały Rady podejmowanej zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
6. W skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą być powołani radni
pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady.
7. Mandat członka komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, lub wyboru członka
Komisji Rewizyjnej na Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady.
2. § 15 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodniczący Rady organizuję pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonują jego Zastępcy.
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2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu
tajnym.
3. § 30 otrzymuje brzmienie: Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej
miejsca.
4. § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Sesje są jawne, transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, obraz
i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy.
5. § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W trakcie obrad, lecz nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia
do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta
i odtworzeniu nagrań sesji w części objętej wnioskiem o dokonanie poprawki lub uzupełnienia.
6. § 63 otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie
imiennego wykazu głosowania.

i utrwalenie

2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn
technicznych Przewodniczący zarządza głosowanie imienne.
3. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny po wywołaniu kolejno przez Przewodniczącego
Rady, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy – o ile jest to
dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od głosu”. 4 .Wyniki głosowania jawnego,
bezpośrednio po głosowaniu, wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
7. Po rozdziale VI dodaje się Rozdział VI a otrzymuje brzmienie:
Rozdział 6.
a
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 108. a
1. Organizacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków.
3. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Komisja spośród swoich członków
w głosowaniu jawnym.
4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji, na wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego
zadania wykonuje jego Zastępca.
6. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
7. 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.
8. Złożoną skargę, wniosek lub petycję przed skierowaniem jej do rozpatrzenia przez Radę,
Przewodniczący Rady przekazuje najpierw Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 108. bSkargi
1. Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego o terminie załatwienia skargi, jeżeli najbliższa sesja Rady
planowana jest w terminie późniejszym niż termin określony w Kodeksie postępowania administracyjnego.
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2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta lub kierownika, na którego
złożono skargę.
3. Po zbadaniu skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie swoje stanowisko dotyczące
zasadności skargi, obejmujące przygotowanie projektu odpowiedzi na skargę.
4. Rada rozpatruje skargę na pierwszej sesji następującej po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, na której badano skargę. O terminie sesji Przewodniczący informuje pisemnie skarżącego.
§ 108. cWnioski
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie swoje stanowisko oraz projekt odpowiedzi na
wniosek.
2. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych z przedmiotem wniosku.
3. Przewodniczący przedstawia wniosek do rozpatrzenia na najbliższej sesji Radzie. Do wniosków stosuje
się odpowiednio przepisy § 108 b.
§ 108. dPetycje
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zwrócić się do innej Komisji Rady z prośbą o wyrażenie
opinii w sprawie rozpatrywanej petycji.
2. Do petycji stosuje się odpowiednio przepisy § 108 b.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/301/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 16 października 2018 r. w sprawie:
zmian w Statucie Gminy Łąck.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
inż. Lech Drohomirecki

