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UCHWAŁA NR LVI/412/18
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Statucie Gminy Orzysz stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Orzysz (Dz. Urz. Woj. Warm.Maz. z 2017 roku poz. 3202) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Komisji Skarg i Wniosków – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Orzyszu,”;
2) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg i Wniosków oraz inne komisje stałe lub
doraźne”;
3) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 2. Radny może być członkiem trzech komisji”;
4) W § 34 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) informację Burmistrza, Przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg i Wniosków o pracy
między sesjami”;
5) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. 1. Interpelacje i zapytania dotyczące Gminy Radni mogą kierować do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy. Interpelacja powinna zawierać
krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu
faktycznego będącego jego przedmiotem oraz z niego wynikające”;
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6) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. 1. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który
niezwłocznie przekazuje je Burmistrzowi. Burmistrz lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi
na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
2. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości
poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń”;
7) dodaje się § 45a w brzmieniu:
„§ 45a. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, a
nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej
Gminy.”;
8) § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, klub radnych, każdy z Radnych oraz co
najmniej 200 mieszkańców uprawnionych do głosowania.”;
9) § 57 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, przy równoczesnym, wykorzystaniu
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne w ten sposób, że Przewodniczący
wyczytuje kolejno alfabetycznie nazwiska Radnych, którzy odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw” lub
„wstrzymują się”).
3. Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik
głosowania.
4. Głosowanie, o którym w ust. 1 może być równocześnie prezentowane (wyświetlane) za pomocą
urządzenia technicznego.
5. Nazwiska Radnych obecnych na sesji, a nie biorących udziału w głosowaniu odnotowuje się
w protokole.
6. W przypadku wątpliwości co do wyników głosowania Przewodniczący może zarządzić reasumpcję
głosowania.
7. Imienne wykazy głosowań podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń oraz załącza się do protokołu
z przebiegu sesji.”;
10) § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg i Wniosków”;
11) Po § 97 dodaje się Rozdział 10a w brzmieniu:
„Rozdział 10a.
Komisja Skarg i Wniosków
§ 97a. 1. Do zadań Komisji Skarg i Wniosków należy:
1) rozpatrywanie skarg na Burmistrza i gminne jednostki organizacyjne, z zastrzeżeniem spraw
rozpatrywanych przez odrębne organy;
2) rozpatrywanie wniosków,
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3) rozpatrywanie petycji.
2. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 Radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem
radnych pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady.
3. Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków oraz jego zastępcę wybiera Rada spośród członków
komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym trybie następuje też odwołanie tych
osób.
4. Rada może odwołać Komisję Skarg i Wniosków w pełnym składzie na wniosek co najmniej
¼ ustawowego składu Rady. Wybór nowego składu Komisji następuje na tej samej sesji.
5. Zmiany w składzie Komisji Skarg i Wniosków mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek
Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady lub członka tej Komisji.
6. Skargi, wnioski, petycje złożone według właściwości rzeczowej do Rady, Przewodniczący Rady
przekazuje niezwłocznie do rozpatrzenia przez Komisję Skarg i Wniosków.
7. Odwzorowanie cyfrowe petycji (skan) Przewodniczący Rady kieruje do zamieszczenia na stronie
internetowej (BIP).
8. Komisja Skarg i Wniosków rozpatruje, analizuje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach.
9. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji w związku z wpływem sprawy do rozpatrzenia.
10. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu
Komisji.
11. Przy rozpatrywaniu skarg Komisja zaprasza, odpowiednio Burmistrza lub jego przedstawicieli,
przedstawicieli jednostki organizacyjnej gminy, będących przedmiotem skargi oraz osoby skarżące.
Wysłuchuje zainteresowane strony, analizuje przedłożone materiały, w razie potrzeby korzysta z opinii
prawnej.
12. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg i Wniosków
przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, a następnie Przewodniczący Komisji przekazuje projekt
uchwały Rady wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady.
13. Członek Komisji Skarg i Wniosków podlega wyłączeniu z rozpatrywania sprawy, jeżeli zachodzą
okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
14. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja Skarg i Wniosków analizuje złożony wniosek, bada go
i w przypadku gdy wymaga on uprzedniego uzupełnienia i wyjaśnienia zbiera niezbędne materiały
i następnie po ich przeanalizowaniu Przewodniczący Komisji wypracowane stanowisko Komisji
przekazuje Przewodniczącemu Rady.
15. Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca
od ich wpływu, z zachowaniem przepisów szczególnych odrębnie regulujących termin rozpatrzenia
skarg i wniosków.
16. Przy rozpatrywaniu petycji Komisja Skarg i Wniosków analizuje na posiedzeniu treść petycji, bada
możliwości jej realizacji, w razie potrzeby uzupełnia wiedzę o dodatkowe informacje i materiały.
Następnie Przewodniczący Komisji przekazuje wypracowane stanowisko Przewodniczącemu Rady w
formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
17. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od
dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia petycji Przewodniczący Rady zamieszcza informację na
stronie internetowej (BIP).
18. O sposobie rozpatrzenia odpowiednio skargi, wniosku, petycji Przewodniczący Rady informuje
zainteresowany podmiot.
19. Przewodniczący Rady corocznie w terminie do 30 czerwca kieruje do zamieszczenia na BIP-e Urzędu
informację o rozpatrzonych petycjach w roku poprzednim.”;
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12) § 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem utworzenia klubu Radnych jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej
3 radnych. Za uczestnictwo w klubie nie przysługuje dieta.”;
13) § 99 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kluby ulegają rozwiązaniu, gdy ich liczba członków spadnie poniżej 3”;
14) w § 102 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad
najbliższej sesji projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady co najmniej
na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub
radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję.”.
§ 2. W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Orzysz wykreśla się tiret 6 brzmiący:
„- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od kadencji Rady Miejskiej w Orzyszu
następującej po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady
Adam Myka

