UCHWAŁA NR XXXVII/208/05
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta Bielsk Podlaski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1. 1. W Statucie Miasta Bielsk Podlaski stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/21/03
Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 18, poz. 482, z 2004 r. Nr 2, poz. 46) wprowadza się
następujące zmiany:
1) po rozdziale VIII wprowadza się nowy rozdział IX – „Zasady i tryb rozpatrywania skarg” o
następującej treści:
„§ 36. Rada rozpatruje skargi dotyczące zadań lub działalności Burmistrza oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, w sprawach naleŜących do zadań własnych
gminy.”
„§ 37. Skargi podlegające rozpatrzeniu przez Radę są rejestrowane w rejestrze skarg i
wniosków i przekazywane Przewodniczącemu Rady.”
„§38. Przewodniczący Rady:
1) niezwłocznie przekazuje skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej;
2) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, w tym zawiadamia skarŜącego o
kaŜdym przypadku niezałatwienia skargi w trybie określonym w art. 36-38
Kodeksu postępowania administracyjnego.”
„§ 39. 1. Komisja Rewizyjna rozpatrująca skargę zobowiązana jest do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze;
2) przygotowania projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
3) przedłoŜenia propozycji w zakresie ewentualnych działań naprawczych.
2. Na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej rozpatrującej skargę Burmistrz jest obowiązany do
przedkładania dokumentów, innych materiałów bądź wyjaśnień, co do stanu
faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie później niŜ w ciągu
14 dni od daty otrzymania pisma. Burmistrz zapewnia równieŜ obsługę prawną.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Przewodniczącemu Rady propozycje, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
4. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliŜszej sesji sprawę
rozpatrzenia skargi.”
„§ 40. 1.Rada rozpatruje skargę i rozstrzyga o sposobie załatwienia poprzez podjęcie
uchwały wraz z uzasadnieniem.
2. Przewodniczący zawiadamia skarŜącego o sposobie załatwienia skargi przesyłając
uchwałę Rady z uzasadnieniem.”
2. W Regulaminie Rady Miasta Bielsk Podlaski stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu
Miasta wprowadza się następujące zmiany:
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1) w § 6 dodaje się ust. 2, 3, 4 i 5 w brzmieniu:
„2. Przewodniczący Rady przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki
w godzinach 1400 – 1600.”
„3. Wiceprzewodniczący Rady przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w piątki w
godzinach 1200-1400 i w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1200-1400.”
„4. Radni przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków zgodnie z harmonogramem
dyŜurów opracowanym przez Przewodniczącego Rady.”
„5. Informacje o dniach i godzinach przyjęć obywateli podaje się do wiadomości zgodnie z
ustawą kodeks postępowania administracyjnego.”;
2) w § 16 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) rozpatrywania skarg przekazywanych przez Przewodniczącego Rady dotyczących zadań
lub działalności Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.”
3) w § 16 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) realizacja bieŜących zadań miasta.”
4) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1.Rada rozpatruje na posiedzeniach informacje i sprawozdania przedłoŜone przez
Burmistrza, jednostki organizacyjne gminy, spółki oraz inne jednostki.
2. Informacje i sprawozdania nie podlegają głosowaniu.”
3. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Miasta
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rozpatrywanie skarg przekazanych przez Przewodniczącego Rady dotyczących zadań lub
działalności Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.”
2) w § 7 ust. 1 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu :
„5) wykonywanie innych zadań kontrolnych zlecanych przez Radę”.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Eugeniusz Simoniuk
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