UCHWAŁA NR XLIII/526/2018
RADY GMINY WEJHEROWO
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo
Na podstawie art. 3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/410/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia
30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.
poz. 4452, z 2014 r. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”;
2) § 17 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu oraz rozpatrywanie raportu
o stanie gminy i podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego
tytułu.”;
3) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem
3 radnych.”;
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4) § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Klub przestaje istnieć, gdy liczba członków spadnie poniżej 3 radnych.”;
5) § 55 otrzymuje brzmienie:
„1. Interpelacje kierowane są do Wójta.
2. Interpelacje składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie
Wójtowi.
3. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i powinna zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
4. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji i przekazać ją Przewodniczącemu
Rady.
5. Treść interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi podaje się do publicznej wiadomości poprzez
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Wejherowo
oraz wykłada się do wglądu w Biurze Rady Gminy.”;
6) § 56 otrzymuje brzmienie:
„1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie
Wójtowi Gminy.
3. Przepis § 55 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;
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7) W części III Statutu, po rozdziale 2. dodaje się rozdział 3 w brzmieniu:
"Rodział 3.
Komisja skarg, wniosków i petycji
§ 117a. Rada Gminy rozpatruje skargi na działanie Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski
oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
§ 117b. W skład Komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 117c. Do Komisji skarg, wniosków i petycji przepisy § 78, § 81 ust. 3, §
§ 84 ust. 1, § 85, § 86, § 87, § 88 i § 89 Statutu Gminy Wejherowo stosusuje się odpowiednio.”
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, następujących po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady
Hubert Toma
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