
 

 

UCHWAŁA NR XLII/340/18 

RADY GMINY BUCZKOWICE 

z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu gminy Buczkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) 

Rada Gminy Buczkowice 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/243/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu 

Gminy Buczkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 4838) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 16 skreśla się pkt 4; 

2) w § 27 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) grupa mieszkańców gminy na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy.”; 

3) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29. Inicjatywa, o której mowa w § 27 pkt 1-3, powinna zawierać: 

1) miejsce i datę sporządzenia; 

2) cel i potrzebę wprowadzenia lub dokonania zmian; 

3) projekt uchwały; 

4) podpisy osób, o których mowa w § 27 pkt 1-3; 

5) wskazanie osoby do korespondencji.”; 

4) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 

2. W sytuacji, gdy przeprowadzenie głosowania jawnego z wykorzystaniem urządzeń, o których 

mowa w ust. 1, nie jest możliwe z przyczyn technicznych, Przewodniczący zarządza i przeprowadza 

głosowanie imienne, które polega na kolejnym wyczytywaniu przez Przewodniczącego imion i nazwisk 

radnych, którzy oświadczają, czy głosują „za”, „przeciw” czy też wstrzymują się od głosu. Wyniki 

głosowania ogłasza Przewodniczący, który następnie podpisuje imienny wykaz głosowań. 
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3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 i 2 podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w BIP, na 

stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. Wykaz ten stanowi 

załącznik do protokołu sesji Rady. 

4. Fakt złożenia przez radnego wniosku o wyłączenie z udziału w głosowaniu odnotowuje się 

w protokole sesji. 

5. W przypadku braku rozstrzygnięcia spowodowanego równą liczbą głosów "za" i "przeciw" 

głosowanie powtarza się.”; 

5) skreśla się § 34; 

6) § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 36. 1. Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem 

ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek 

nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.”; 

7) w § 39 skreśla się ust. 3 i 4; 

8) skreśla się § 40 i § 41; 

9) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43. Nagrania z sesji udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej gminy w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia obrad, za wyjątkiem sytuacji, gdy wymagane 

jest dokonanie anonimizacji wypowiedzi w nagranych plikach wideo - wówczas termin udostępnienia 

nagrań wynosi 8 dni roboczych.”; 

10) rozdziałowi 16 nadaje się tytuł: 

„Rozdział 16. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”; 

11) § 71 otrzymuje brzmienie: 

„§ 71. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest komisją stałą Rady Gminy powoływaną dla 

rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji 

składanych przez obywateli. 

2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą wybrani przez Radę: Przewodniczący 

Komisji, Wiceprzewodniczący Komisji oraz trzech radnych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Każdy klub radnych ma prawo zgłoszenia po jednym przedstawicielu do składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. W przypadku, gdy w trakcie kadencji klub zostanie rozwiązany, członek Komisji 

wskazany przez ten klub traci członkostwo w Komisji. 

4. Na wniosek klubu radnych, utworzonego po powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jej 

skład powiększa się o przedstawiciela tego klubu. Postanowienie to ma zastosowanie tylko do sytuacji, 

w której w aktualnym składzie komisji nie ma przedstawiciela utworzonego klubu. 

5. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej 

obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

12) § 72 otrzymuje brzmienie: 

„§ 72. 1. Komisja w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skargi lub wniosku 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przedmiocie ich zasadności. 

2. Skargi, wnioski i petycje złożone anonimowo nie są rozpatrywane. 
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3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi i wnioski w oparciu o materiały 

i wyjaśnienia przedstawione przez skarżącego (wnioskodawcę) oraz Wójta lub kierownika jednostki 

organizacyjnej.”; 

13) § 73 otrzymuje brzmienie: 

„§ 73. 1. Komisja z rozpatrzenia skargi, wniosku bądź petycji sporządza i przedstawia Radzie 

sprawozdanie obejmujące przebieg postępowania wyjaśniającego, zgłoszone wnioski oraz propozycje 

załatwienia sprawy. W przypadku rozpatrywania skargi załącznikiem do sprawozdania jest stosowny 

projekt uchwały Rady Gminy. 

2. Przewodniczący Rady wprowadza projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, do porządku obrad 

najbliższej sesji. 

3. Przewodniczący Rady, po podjęciu uchwały, zawiadamia wnoszącego skargę, wniosek lub petycję 

o sposobie jej załatwienia.”; 

14) skreśla się § 74; 

15) § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Klub może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.”; 

16) § 79 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Gdy w wyniku pisemnego oświadczenia radnych o wystąpieniu z klubu radnych, liczba jego 

członków będzie mniejsza niż 3, Przewodniczący Rady stwierdza fakt rozwiązania klubu.”; 

17) w § 80 skreśla się ust. 2; 

18) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z pierwszym dniem kadencji Rady Gminy Buczkowice, następującej po kadencji, w której została podjęta. 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Piotr Żądło 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/340/18 

Rady Gminy Buczkowice 

z dnia 29 października 2018 r. 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury gminy Buczkowice: 

1) Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach; 

3) Publiczne Przedszkole „Bajka” w Buczkowicach; 

4) Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach; 

5) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach; 

6) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach; 

7) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej; 

8) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce; 

9) Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach; 

10) Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach; 

11) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”. 
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