
 

 

UCHWAŁA NR III/29/18 

RADY GMINY KOSZARAWA 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie gminy Koszarawa 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 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 Koszarawa uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie gminy Koszarawa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/183/13 Rady Gminy 

Koszarawa z dnia 19 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 poz. 3283) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. w § 13 w ust. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

2. uchyla się § 46 ust. 2; 

3. § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada: a) każdy radny, b) Wójt,  

c) grupa co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Koszarawa, na zasadach 

określonych przez Radę w odrębnej uchwale, d) kluby radnych, e) komisje Rady Gminy”; 

4. § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu 

głosowania umożliwiającego imienną identyfikację głosu radnego oraz przez podniesienie ręki. W przypadku 

braku możliwości przeprowadzenia głosowania przeprowadza się głosowanie imienne.”; 

5. uchyla się § 58 ust. 2; 

6. po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”; 

7. 7) po § 98 dodaje się § 98a w brzmieniu: „§ 98a 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podlega Radzie, 

a swoje zadania realizuje na posiedzeniach. 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa na podstawie 

rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę oraz w miarę potrzeb. 3. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

składa się z Przewodniczącego i pozostałych członków w liczbie ustalonej przez Radę, w liczbie nie mniejszej 

niż 3. 4. Rada wybiera spośród członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przewodniczącego. 5. Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji rozstrzyga sprawy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu tej Komisji. 6. Po wpłynięciu do Rady skargi, wniosku lub petycji przewodniczący 

Rady niezwłocznie kieruje je do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu załatwienia sprawy. Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji może wyznaczyć zespół, składający się z 2-4 członków tej Komisji, w celu 

wstępnego rozpatrzenia sprawy i przygotowania propozycji jej załatwienia. 8. Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi. Z wnioskiem w powyższej sprawie 

Komisja występuje do przewodniczącego Rady. 9. Po zapoznaniu się z propozycjami zespołu Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji przygotowuje opinię w sprawie oraz projekt uchwały Rady, który kieruje do 

przewodniczącego  Rady.  10.  Przy  rozpatrywaniu  skarg,  wniosków  i  petycji,   Komisji   Skarg,   Wniosków 
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i Petycji kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności oraz wnikliwości. 11. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy Statutu oraz Rozdziału VI.”; 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr II/5/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

uchwalenia zmian w Statucie gminy Koszarawa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zdzisław Kępka 
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