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UCHWAŁA NR 7/II/2018
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/XXXIX/2014 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia
30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska,
z późniejszymi zmianami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 226/XXXIX/2014 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października
2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami, w ten sposób,
że w statucie, stanowiącym załącznik do w/w uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisje rewizyjną i budżetu.
2. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady działania klubów radnych określa załącznik
Nr 7 do Statutu.
2a. 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.
2b. W trybie określonym w ust. 2a, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt
uchwały na kolejną sesję rady gminy.
3. Radnym w liczbie 5 przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Projekt uchwały radnych winien być
przedstawiony na 21 dni przed planowanym terminem sesji przewodniczącemu rady, który po upływie
3 dni przesyła projekt wójtowi gminy.
4. Indywidualnie radny nie może zgłosić projektu uchwały.
5. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może
wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
6. Wszelkie zasady i wymogi odnoszące się do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, określa
odrębna uchwała rady gminy.
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7. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, rada gminy
rozpatruje na najbliższej sesji, po złożeniu projektu, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego
złożenia”;
2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. Radni mają prawo kierować do wójta interpelacje i zapytania zgodnie z ustawą”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Rada gminy działa na podstawie Regulaminu Pracy Rady Gminy Kamienica Polska
– załącznik nr 2 do statutu.
2. Komisje rady gminy działają w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rady Gminy Kamienica
Polska - załącznik nr 3 do statutu.
3. Komisja rewizyjna i budżetu działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej i Budżetu
Rady Gminy Kamienica Polska – załącznik nr 4 do statutu.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji działa w oparciu o Regulamin organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do rady gminy – załącznik nr 4a do statutu”;
4) w § 16 w ust. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) przedstawienie radzie gminy raportu o stanie gminy”;
5) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Integralną część Statutu stanowią załączniki:
1. Nr 1 – Mapa geodezyjna określająca granice gminy,
2. Nr 2 – Regulamin Pracy Rady Gminy Kamienica Polska,
3. Nr 3 – Regulamin Pracy Komisji Rady Gminy Kamienica Polska,
4. Nr 4 – Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej i Budżetu Rady Gminy Kamienica Polska,
4a. Nr 4a - Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
wpływających do Rady Gminy Kamienica Polska,
5. Nr 5 – Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica Polska,
6. Nr 6 – Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Kamienica Polska,
7. Nr 7 – Zasady działania klubów radnych”;
6) w Załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Kamienica Polska w § 2 po ust. 16 dodaje się ust. 17, ust. 18 i ust. 19
w brzmieniu:
„17. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
a nagrania są udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.
18. Jeśli z przyczyn technicznych nastąpi brak możliwości:
1) transmisji obrad,
2) utrwalenia obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz,
3) użycia systemu do głosowania, informację o takim zdarzeniu zamieszcza się w protokole z sesji wraz
z podaniem przyczyn, z opisem przebiegu sesji w tym czasie, a w przypadku głosowań, z podaniem
ich imiennych wyników.
19. Wystąpienie sytuacji określonych w ust. 18 pkt 1-3, nie stanowi podstawy do przerwania obrad
rady gminy”;
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7) w Załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Kamienica Polska wprowadza się następujące zmiany:
a) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W gminie działają cztery stałe komisje:
1) rewizyjna i budżetu,
2) gospodarki i ochrony środowiska,
3) oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw społecznych,
4) skarg, wniosków i petycji”,
b) w § 2 uchyla się ust. 6.
8) w załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Kamienica Polska § 3 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy”;
9) dodaje się Załącznik Nr 4a do Statutu Gminy Kamienica Polska, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
10) dodaje się Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Kamienica Polska, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Nowowiejski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/II/2018
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 3 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 4a do statutu Gminy Kamienica Polska
Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających
do Rady Gminy w Kamienicy Polskiej
§ 1. Postanowienia ogólne
1. W postępowaniu przed komisją skarg, wniosków i petycji zastosowanie mają odpowiednio przepisy
„Regulaminu Pracy Komisji Rady Gminy Kamienica Polska” stanowiące załącznik Nr 3 do statutu.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji nie mogą wchodzić radni pełniący funkcję
przewodniczącego rady oraz wiceprzewodniczących.
3. Skargi, wnioski i petycje składane do Rady Gminy są przyjmowane i rozpatrywane z uwzględnieniem
przepisów:
1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;
2) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach;
3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków.
4.O tym czy pismo jest skargą, wnioskiem czy petycją, decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna,
w tym w szczególności tytuł pisma.
§ 2. Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
1.Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
b) w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
c) ustnie do protokołu, sporządzonego przez pracowników wyodrębnionej do obsługi rady gminy
komórki organizacyjnej urzędu.
2. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Skargi, wnioski oraz petycje, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada Gminy, rejestruje się
w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków albo w Centralnym Rejestrze Petycji prowadzonym przez
właściwą komórkę organizacyjną urzędu.
§ 3. Komisja skarg, wniosków i petycji
1. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1) opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg ma działania Wójta Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych;
2) rozpatrzenie składanych przez obywateli:
a) wniosków,
b) petycji.
2. Jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 3
ust. 1, przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje ją przewodniczącemu rady gminy z wnioskiem
o przesłanie właściwemu organowi i powiadomienie skarżącego.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, o której
mowa w § 3 ust. 1, występuje odpowiednio do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w terminie 14 dni.
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4. Komisja skarg i wniosków po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje stanowisko w sprawie i proponuje Radzie
gminy sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku albo petycji przygotowując w tym zakresie projekt uchwały.
§ 4. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji
1.Rada gminy rozstrzyga w formie uchwały o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji:
1) w przypadku petycji i wniosku do uchwały dołącza się uzasadnienie dotyczące sposobu ich
załatwienia.
2) w przypadku skargi do uchwały dołącza się uzasadnienie, zawierające wyjaśnienie faktyczne i prawne
rozstrzygnięcia.
2. Merytoryczne rozstrzygniecie skargi lub wniosku, polega na:
1) uznaniu skargi lub wniosku za uzasadniony, z ewentualnym zaleceniem dla podmiotów właściwych,
co do sposobu postępowania w sprawie będącej przedmiotem skargi lub wniosku;
2) uznaniu skargi lub wniosku za nieuzasadniony, jeżeli zarzuty skargi lub twierdzenia wniosku
nie znajdują potwierdzenia w toku ich rozpatrzenia;
3) podtrzymania swojego poprzedniego stanowiska o uznaniu skargi za nieuzasadnioną w przypadku
przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.
3. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji przygotowuje i podpisuje
przewodniczący rady.
4. Przy załatwianiu skarg, wniosków lub petycji należy kierować się ograniczeniami jawności
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/II/2018
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 3 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Kamienica Polska
Zasady działania klubów radnych
§ 1.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
§ 2.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady Gminy w formie
pisemnej.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków, potwierdzoną ich podpisami,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym w formie pisemnej Przewodniczącego Rady Gminy.
§ 3. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady Gminy.
2. Przewodniczący Rady Gminy prowadzi rejestr klubów.
3. Działalność Klubu Radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy Kamienica Polska.
4. Upływ kadencji Rady Gminy jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów Radnych.
5. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 4. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu
działania Rady Gminy.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady Gminy wyłącznie przez swych
przedstawicieli.

