
 

 

UCHWAŁA NR LXI/358/18 

RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ 

z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie zmiany w statucie Gminy Radziechowy-Wieprz 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.) 

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/94/07 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 

nadania statutu Gminy Radziechowy–Wieprz, zmienionej uchwałą Rady Gminy Radziechowy–Wieprz  

nr IX/45/15 z dnia 12 czerwca 2015 r., w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Radziechowy-Wieprz wprowadza 

się zmiany poprzez: 

1) Dodanie w Rozdziale IV Zasady obradowania w § 21, po ust. 30 dodaje się ust. 31 w następującym 

brzmieniu: 

"Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty" 

2) W Rozdziale VII Interpelacje i wnioski radnych dokonuje się następujących zmian: 

- nazwa rozdziału otrzymuje brzmienie „Interpelacje i zapytania radnych” 

- § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Interpelacje i zapytania radnych składa się Przewodniczącemu Rady, 

który kieruje je do Wójta Gminy.” 

- § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Wójt lub inna osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić 

pisemnej odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania nie później niż w terminie 14 dni od daty 

otrzymania interpelacji lub zapytania.” 

- W § 24 po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującej treści: „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych 

odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób, zwyczajowo przyjęty.” 

3) W Rozdziale VIII Komisje Rady: 

- w § 25 w ust. 3 dodaje się pkt e) o następującej treści: 

„Komisję Skarg, Wniosków i Petycji”, 

- w § 27 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści: 
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„opiniowanie skarg, wniosków i petycji”. 

4) W Rozdziale VIIIa Kluby Radnych: 

- § 28a pkt. 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

"Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze 

i opiniodawcze. Na wniosek Klubu Radnych Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany 

wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały zgłoszony przez klub 

radnych, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. 

W trybie, o którym mowa w zdaniu drugim, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden 

projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy" 

5) Po Rozdziale IX dodaje się Rozdział IXa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji o następującym brzmieniu: 

§ 29a. 1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni z wyjątkiem Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Rada Gminy wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w liczbie od 2 do 5. 

3. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę̨ przewodniczącego spośród swoich członków na 

posiedzeniu komisji. 

4. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy: 

a) opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych; 

b) opiniowanie składanych przez obywateli wniosków i petycji. 

1. Jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, o której mowa 

w pkt. 3 a) przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem 

o przesłanie właściwemu organowi i powiadomienie skarżącego. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, o której 

mowa w pkt. 3 a), występuje odpowiednio do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej z wnioskiem o zajecie stanowiska, w terminie 14 dni. 

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w pkt. 6,  

oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje pisemne stanowisko w sprawie oraz 

przekazuje je Przewodniczącemu Rady Gminy. 

4. Komisja skarg, wniosków i petycji opiniuje pisemnie składane wnioski i petycje w terminie 21 dni od 

daty ich wpływu. 

5. Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą.  

§ 28 stosuje się odpowiednio. 

6. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności sprawowania przez niego swojej 

funkcji, czynności tych dokonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

7. Posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji są̨ protokołowane. Protokół z posiedzenia Komisji 

zawiera podpisy wszystkich uczestniczących w jej obradach Radnych. 

§ 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radziechowy-

Wieprz 

 

 

Bogusław Michalski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 6232


		2018-10-09T10:27:30+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




