UCHWAŁA NR XLVIII/196/18
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.
Na podstawie art. 18 ust.2
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j.
co następuje:

pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
z późn. zm.) Rada Miasta

1990r. o samorządzie
Wysokie Mazowieckie

gminnym
uchwala,

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/138/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1316) zmienionej
Uchwałą Nr XXIV/91/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2016 r. poz.3503) i Uchwałą Nr XXXVIII/153/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 września
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3740) wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. W Statucie Miasta Wysokie Mazowieckie:
1. Dodaje się § 21a, o następującej treści:
„§ 21a. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi 5 radnych. Członkami Komisji nie mogą być:
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.
3. Członków Komisji wybiera Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Przewodniczącego Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i jego Zastępcę wybiera spośród członków
komisji Rada w trybie ust. 3.
5. Przewodniczący kieruje pracą Komisji, a pod jego nieobecność zastępuje go Zastępca Przewodniczącego
Komisji.
6. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1) rozpatrywanie skarg do rozpatrzenia których organem właściwym jest Rada Miasta, składanych przez
obywateli dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta Wysokie
Mazowieckie, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,
2) rozpatrywanie wniosków, których organem właściwym jest Rada Miasta będących w jej kompetencji,
3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Miasta.
7. Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do
31 stycznia każdego roku.
8. Komisja skarg, wniosków i petycji składa Radzie - w terminie do dnia 31 marca każdego roku - roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
9. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym
planem pracy oraz w miarę potrzeb.
10. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na
umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady;
2) nie mniej niż 5 radnych;
3) nie mniej niż 3 członków komisji rewizyjnej.
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11. Uchwały komisji skarg, wniosków i petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym”.
2. Nadaje się nowe brzmienie § 27 o następującej treści:
„§ 27. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
3. Powstanie klubu musi być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady w formie pisemnej.
4. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu;
2) listę członków;
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
5. O wszelkich zmianach personalnych przewodniczący klubu winien informować na bieżąco
Przewodniczącego Rady w formie pisemnej.
6. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
7. Urząd prowadzi rejestr klubów.
8. Urząd udzieli niezbędnej pomocy w pracy klubu radnych.
9. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
10. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu. Informację o jego rozwiązaniu należy przedłożyć
niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.
11. Kluby mają prawo do:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem obrad Rady,
3) zgłaszania interpelacji,
4) współpracy z komisjami Rady.
12. Czynności, o których mowa w § 27 ust. 11 w imieniu klubu wykonują osoby upoważnione przez klub”.
3. Nadaje się nowy tytuł i brzmienie części VIII o następującej treści:
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA PRZEZ RADĘ
SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI OBYWATELI
„§ 43. Rada rozpatruje skargi, wnioski i petycje obywateli dotyczące działalności Burmistrza oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Miasta w sprawach dotyczących zadań własnych Miasta.
§ 44. Urząd prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, o których mowa w § 43 oraz odrębny zbiór akt
dotyczących ich rozpatrywania i załatwiania przez Radę.
§ 45. 1. Skarga, wniosek lub petycja, po zarejestrowaniu w ewidencji, o której mowa w § 43 jest
przekazywana Przewodniczącemu Rady, który kieruje ją do Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków
i Petycji, z dyspozycją rozpatrzenia danej sprawy.
2. Komisja na swoim posiedzeniu zapoznaje się ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją i określa
działania niezbędne do jej rozpatrzenia.
3. W toku postępowania Komisja może zasięgnąć opinii Komisji Rewizyjnej oraz innej komisji Rady
właściwej dla rozpatrywanego obszaru skargi wniosku lub petycji.
4. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenia radnych nie będących członkami komisji oraz
inne osoby niezbędne w zakresie rozpatrywanych skarg, wniosków i petycji.”.
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5. Po rozpatrzeniu skargi wniosku lub petycji Komisja podejmuje swoje stanowisko w drodze uchwały.
6. Przewodniczący Komisji przedkłada przewodniczącemu Rady podjęte przez Komisję stanowisko
w sprawie skargi wniosku lub petycji.
7. Po otrzymaniu stanowiska Komisji Przewodniczący Rady wprowadza rozpatrzenie skargi wniosku lub
petycji, do porządku obrad na najbliższej sesji Rady.
8. Ostateczne rozstrzygniecie w sprawie skargi wniosku lub petycji podejmuje Rada w drodze uchwały.
9. Po przyjęciu rozstrzygnięcia przez Radę Przewodniczący Rady udziela odpowiedzi składającym skargę,
wniosek lub petycję.
10. Czynności podejmowane w celu zbadania spraw podnoszonych w skargach, wnioskach i petycjach oraz
rozstrzygnięcia Rady o sposobie ich załatwienia dokumentowane są odpowiednio zapisami w protokołach
posiedzeń i podjętymi uchwałami Rady.
§ 3. W załączniku Nr 8 do Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie: Regulamin Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie, wprowadza się następujące zmiany:
1) Skreśla się § 8 ust. 3.
2) Skreśla się § 14.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 5. Przepisy uchwały stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących
po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik
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