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UCHWAŁA NR XVIII/135/20
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2020 r. poz. 713) uchwala się co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Mielnik stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03
Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Mielnik (t. j. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3669, z późn. zm.1) )
wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale IVa. Zasady i tryb działania Komisji skarg, Wniosków i Petycji §
67d. otrzymuje brzmienie:
„§ 67d. Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera Komisja.”;
2) rozdział XI. otrzymuje nowe brzmienie:
„Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez
Radę Gminy.
§ 91. Skargi, wnioski i petycje są ewidencjonowane w rejestrze skarg
i wniosków oraz rejestrze petycji prowadzonym na wyznaczonym stanowisku
pracy obsługującym Radę Gminy.
§ 92. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje skargę, wniosek lub
petycję Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
rozpatrzenia.
§ 93. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może:
1) wystąpić do Wójta lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy
o udzielenie wyjaśnień w rozpatrywanej sprawie lub przedstawienie
dokumentów związanych z rozpatrywaną sprawą;
2) wzywać do złożenia dodatkowych wyjaśnień przez osobę wnoszącą
skargę, wniosek lub petycję.
§ 94. O sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji zawiadamia się
wnoszącego skargę, wniosek lub petycję.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj., Podl.
z 2018 r. poz. 3506 i 4022 oraz z 2019 r. poz. 2402.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
w Dzienniku Urzędowych Województwa Podlaskiego.
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