
 

 

UCHWAŁA NR XL/246/18 

RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu gminy Kunice 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 i art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.) Rada Gminy Kunice uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany do Statutu Gminy Kunice uchwalonego uchwałą nr VIII/40/03 Rady Gminy 

Kunice z dnia 27.06.2003 r następującej treści: 

1. W § 10 ust. 2 skreśla się pkt 8 

2. W § 18 ust. 1 skreśla się pkt 3 

3. W § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W punkcie „Sprawy różne” nie podejmuje się uchwał”. 

4. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez radę może wystąpić: przewodniczący rady, wójt, każdy 

radny, komisje rady, klub radnych oraz grupa mieszkańców w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej na zasadach określonych w odrębnej uchwale.”. 

5. § 31 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 31. Uchwały Rady Gminy podejmowane są na zasadach określonych ustawą.”. 

6. § 33 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. W głosowaniu jawnym imiennym przewodniczący rady lub prowadzący obrady odczytuje kolejno 

nazwiska i imiona radnych, którzy oddają głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”.”. 

7. § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana na sesji spośród radnych. 

Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 2 członków.”. 
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8. Tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 5. 

Skargi, wnioski i petycje.”. 

 

9. § 35 do 37 otrzymują brzmienie: 

„§ 35. 1 Komisja Skarg, wniosków i petycji odbywa posiedzenia na wniosek jej przewodniczącego 

w przypadku konieczności rozpatrzenia skargi na działalność wójta i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz złożonych wniosków i petycji.”. 

2. Przewodniczący rady przyjmuje petentów Gminy w sprawach skarg, wniosków i petycji jeden  

raz w tygodniu. 

3. Dni i godziny przyjęć określa przewodniczący rady podając informację na tablicy ogłoszeń Urzędu 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. 

§ 36. 1 Rada rozpatruje skargi, wnioski i petycje dotyczące działalności Wójta oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań własnych Gminy. 

2. Skargi, wnioski i petycje mogą być składane do przewodniczącego rady lub w biurze podawczym 

Urzędu Gminy. 

3. Korespondencję w sprawach skarg, wniosków i petycji prowadzi się zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną w biurze rady. 

4. Skarg, wniosków i petycji anonimowych nie rejestruje się i nie są one rozpatrywane. 

5. Przewodniczący rady przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi, wniosku bądź petycji 

i przekazuje do rozpoznania komisji skarg, wniosków i petycji. 

§ 37. 1. Komisja rozpoznająca skargę, wniosek bądź petycję zobowiązana jest do: wszechstronnego 

wyjaśnienia skargi, wniosku bądź petycji oraz przygotowania projektu uchwały z uzasadnieniem. 

2. Na żądanie komisji skarg, wniosków i petycji Wójt lub Kierownik gminnej jednostki 

organizacyjnej są zobowiązani do złożenia dokumentów bądź wyjaśnień koniecznych do rozpatrzenia 

skargi, wniosku lub petycji w terminie 7 dni od wezwania. 

3. Przewodniczący rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały sporządzony 

przez komisję skarg, wniosków i petycji w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku bądź petycji. 

4. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi, wniosku bądź petycji, w tym rozstrzyga o treści  

odpowiedzi jaka zostanie udzielona wnoszącemu.” 

 

10. Po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6 ze znaczkiem¹ o tytule „6¹. Kluby radnych” 

11. Po § 39 dodaje się § 39¹ w brzmieniu: 

„§ 39¹. 1. Radni mogą tworzyć kluby, które łączą radnych o wspólnych celach działania.”. 

2. Radny może należeć tylko do jednego klubu. 

3. Utworzenie klubu radnych lub jego rozwiązanie a także zmiany w składzie klubu lub zmiany jego 

przewodniczącego należy zgłosić na piśmie przewodniczącemu rady w terminie 14 dni od daty 

zaistnienia tych zdarzeń. 

4. Powiadomienie o utworzeniu klubu powinno zawierać nazwę klubu, wykaz członków klubu, 

a także nazwisko przewodniczącego klubu. 

5. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów." 
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12. § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 40. 1. Rada Gminy oprócz Komisji Rewizyjnej i Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje 

w razie potrzeby inne komisje stałe i doraźne.”. 

13. W § 42 skreśla się pkt 4. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do kadencji organów Gminy następujących po kadencji, 

w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kunice: 

J. Szymonik-Urbańska 
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