
 

 

UCHWAŁA NR 297/XLIII/2018 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Kroczyce zatwierdzonego uchwałą  

Rady Gminy Kroczyce nr 245/XXXIII/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

§ 1. W Statucie Gminy Kroczyce, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 245/XXXII/2013 Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 29 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje następujące komisje stałe: 

1. Komisję Rewizyjną 

2. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

3. Komisję Finansów, Gospodarki i Mienia 

4. Komisję Spraw Społecznych”; 

2) uchyla się § 12 ust. 4-6 i nadaje się im brzmienie: 

„4. Liczbę członków komisji wskazanych w ust. 3 pkt 3 i 4, ich skład osobowy, przewodniczących 

komisji oraz szczegółowy zakres działania Rada określa w odrębnej uchwale. 

5. Członkowie komisji stałych wybierają ze swego grona zastępców przewodniczących komisji. 

6. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 4 radnych, a w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

wchodzi 3 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, za wyjątkiem radnych, pełniących 

funkcje określone w § 9 niniejszego Statutu.”; 

3) uchyla się zapisy § 20 ust. 2, 

4) po Rozdziale IV dodaje się Rozdział IVa w następującym brzmieniu: 
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„Rozdział IVa. 

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

§ 24a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest stałą komisją Rady powoływaną w celu 

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

składanych przez obywateli. 

§ 24b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz … członków. 

2. Zastępca Przewodniczącego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji w głosowaniu 

jawnym. 

3. Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania należące do Przewodniczącego w razie jego 

nieobecności. 

§ 24c. Przewodniczący Rady Gminy koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, 

wniosków i petycji poprzez podejmowanie następujących czynności: 

1) kwalifikowanie wpływających spraw, 

2) występowanie do wnioskodawcy o uzupełnienie odpowiednio skargi, petycji lub wniosku, 

w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji, 

3) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie ich do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, 

4) zawiadomienie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę. 

§ 24d. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez jej 

Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenie w terminie 7 dni od daty przekazania mu do 

rozpatrzenia przez komisję skargi, wniosku lub petycji. 

3. Posiedzenia Komisji mogą być także zwoływane przez Przewodniczącego Rady. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

5. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu Komisji po uwzględnieniu ewentualnych uwag. 

W przypadku braku uwag – protokół uznaje się za przyjęty. 

§ 24e. 1. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są w formie uchwał Komisji, które  zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym. 

2. W imieniu Komisji uchwały podpisywane są przez jej Przewodniczącego lub Zastępcę, 

w zależności od tego, kto przewodniczył posiedzeniu. 

3. Uchwały Komisji, zawierające ustalenia w postaci stanowiska Komisji lub opinii przekazywane są 

Przewodniczącemu Rady, który wprowadza do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy punkt, 

dotyczący przyjęcia rozstrzygnięcia w formie uchwały Rady. 

§ 24f. 1. Postępowanie w sprawie skargi przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne 

i obiektywne ustalenie stanu faktycznego przez rzetelną jego ocenę. 

2. Komisja rozpatruje skargi w oparciu o ustalenia własne, dokumentację dostarczoną jej przez Wójta 

lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz inne materiały, dowody i informacje uzyskane 

w toku badania sprawy. 

3. Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych obowiązani są przekazać dokumenty 

i informacje, o które zawnioskuje Komisja w terminie 7 dni roboczych. 

4. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja może konsultować się z komisjami 

Rady właściwymi merytorycznie ze względu na przedmiot wniosku.”; 

5) w § 4 załącznika nr 3 do statutu Gminy Kroczyce po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu: 
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„2a. Zawiadomienia wraz z projektami uchwał przekazywane są radnym w formie papierowej lub 

w formie elektronicznej, zgodnie ze złożonym w tym zakresie wnioskami radnych”; 

6) uchyla się § 12 załącznika nr 3 do statutu Gminy Kroczyce w dotychczasowej treści i nadaję się mu 

następujące brzmienie: 

„§ 12. Interpelacje i zapytania radnych składa się i rozpatruje w trybie i na zasadach określonych 

w art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”; 

7) uchyla się § 14 ust. 4 załącznika nr 3 do statutu Gminy Kroczyce w dotychczasowej treści i nadaję się mu 

następujące brzmienie: 

„4. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane oraz udostępniane na zasadach określonych 

w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”; 

8) w § 17 ust. 1 załącznika nr 3 do statutu Gminy Kroczyce po lit. d) dodaje się lit. e) i f) w brzmieniu: 

„e) co najmniej 200-osobowej grupie mieszkańców Gminy Kroczyce, posiadających czynne 

prawa wyborcze do organu stanowiącego, 

f) klubowi radnych, zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym”; 

9) zmienia  się § 23 ust. 1 i 2 załącznika nr 3 do statutu Gminy Kroczyce i nadaje się im brzmienie: 

„§ 23. 1. Głosowanie jawne odbywa się w sposób określony w art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym. 

2. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się do publicznej wiadomości w trybie i sposób 

określony w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

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

Województwa Śląskiego i ma  zastosowanie do kadencji organów Gminy Kroczyce następujących po kadencji, 

w czasie której niniejsza uchwała została podjęta. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wanda Karoń 
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