
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/365/2018 

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 4 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Pietrowice Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 

z 2018 r.  poz. 913, z późn. zm.), 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 

uchwala 

§ 1. W Statucie Gminy Pietrowice Wielkie (tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr II/10/2002 Rady Gminy 

Pietrowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2002 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 15 dodaje się punkt 6. o następującej treści: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji” 

3. W § 54 ust. 1 dodaje się punkt e) o następującym brzmieniu: 

e) "grupa mieszkańców, o której mowa w art. 41a ustawy o samorządzie gminnym - na zasadach  i w trybie 

określonym odrębną uchwałą Rady”, 

4. § 59 skreśla się 

5. § 67 ust. 2  otrzymuje brzmienie: "2 Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady oraz 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji". 

6. Po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa o następującym brzmieniu: 

„Rozdział VIa. 

1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 102a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest komisją Rady powoływaną dla rozpatrywania skarg  

na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywania zgłoszonych wniosków 

i petycji. 

§ 102b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie ustalonej w drodze odrębnej uchwały 

Rady. 

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera Rada. 

3. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i organizuje jej działalność, zwołuje posiedzenia 

przewodniczy obradom Komisji oraz wykonuje inne funkcje określone niniejszym Statutem; 

w przypadku nieobecności lub niemożności działania Przewodniczącego Komisji jego funkcje wykonuje 

Wiceprzewodniczący. 
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§ 102c. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w pracach Komisji, jeżeli zachodzą 

okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności gdy przedmiot 

kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków, a także jego małżonka, krewnych lub powinowatych. 

2. W sytuacjach określonych w ust. 1 o wyłączeniu członka Komisji oraz jej Wiceprzewodniczącego 

decyduje Komisja, zaś o wyłączeniu Przewodniczącego decyduje Rada. 

§ 102d. 1. Skargi, wnioski oraz petycje Przewodniczący przekazuje Komisji niezwłocznie po ich 

wpływie. 

2. W celu zbadania skargi, wniosku bądź petycji Komisja w razie potrzeby przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające, w ramach którego w szczególności może zwrócić się do Wójta lub 

kierownika jednostki organizacyjnej Gminy,  także do podmiotu inicjującego postępowanie o udzielenie 

dodatkowych wyjaśnień lub udział w posiedzeniu Komisji. 

§ 102e. Z rozpatrzenia skargi, wniosku bądź petycji Komisja sporządza i przedstawia Radzie 

sprawozdanie które odzwierciedla przebieg postępowania wyjaśniającego, zgłoszone wnioski oraz 

propozycję załatwienia sprawy.”. 

§ 2. Pozostałych postanowień Statutu nie zmienia się. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Joachim Marcinek 
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