Uchwala Nr lll /2812018
Rady Gminy Pletrowlce Welkie
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Slatutu Gminy Pietrowice Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 5

ustawy

z dnia 8 marca

'1990

r. o samorzadzie gminnym

(t.j.: Dz. U. z 201 8 r. poz.994, z p6tn. zm.)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sr
W Statucie Gminy Pietrowice Wielkie (tekstjednolity ptzyjety uchwatq Nr lll10/2002 Rady Gminy
Pietrowice Wielkie z dnia

I

grudnia 2002r.) wprowadza siQ nastQpujqce zmianyl

1. W S 15 dodaje sie punkl 6. o nastQpujqcej tresci: ,,Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji3. W S 53 ust. 1 dodale sie punkt e) o nastQpujqcym brzmieniu:

,e) oraz grupa mieszkaicdw, o ktdrej mowa w
zasadach

iw trybie okreslonym

art

4'1a ustawy o samorzqdzie gminnym - na

odrQbnq uchwalq Rady",

4. S 59 skresla siQ
5. S 67 ust.

2

otrzymuje brzmienie:

Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady oraz Komisji Skarg, Wniosk6w
"2
Petycji.

a

6. Po Rozdziale Vl dodaje sie Rozdzial Vla o nastQpujqcym brzmieniu:

,RozdzialVla 1 Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji
S 102a.

Komisja Skarg, Wniosk6w
dzialania W6jta

i

Petycji jest komisjq Rady powolylvanq dla rozpatrywania

skarg

na

i gminflych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywania zgloszonych wniosk6w

i

Petycji.

s 102b.
1. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji sklada sie z PrzewodniczEcego, W cepe ewodnlczqcego oraz

pozostalych czlonk6w w liczbie ustalonej w drodze odrebnej uchwaly Rady.
2. PrzewodniczEcego i Wiceprzewodniczqcego Komisjiwybiera komisja sposr6d swoich czlofik6w.
3. PieMsze posiedzenie komisji prowadzi najstarszy wiekiem radny, czlonek tej komisji.

4

Przewodn czqcy Komisji kleruje

jej pracami iorganizu.le jej

dzialalno6r6, zwoluje posiedzenia

przewodniczy obradom Komisji oraz wykonuje inne funkcje okreslone niniejszyrn Statltem;

w

przypadku nieobecnosci llrb niemoznoSci dzialania Przewodniczqcego Komisji jego Iunkcje

wykonuje Wiceprzewodniczqcy

S 102c

1. Skargi, wnioski ora2 petycje Przewodniczqcy Rady Gminy przekazuje Komisji niezwlocznie po ich

2. W celu zbadania skargi, wniosku bqd2 petycji Komisja w razie potrzeby ptzeptowadza
postqpowanie wyjasniajqce,

w ramach kl6rego w

szczeg6lnosci mo2e zwdciC sie do W6ita lub

kierownika jedrostki organi2acyjnej Gminy, tak e do podmiotu inicjujqcego postQpowanie o udzielenie
dodatkowych wyjaSniei lub udzial w posiedzeniu Komisji.

s 102d

Xomisja po paeprowadzeniu postepowania wyjasniajqcego wydaje opiniQ w formie uchwaly oraz
proponuje Radzie Gminy spos6b rozstzygniecia skargi, wniosku, petycii, przygotowujqc w tej sprawie
projekt uchwely R€dy Gminy Pietrowic€ Wielkie.

s2
Wykonanie uchwaly powierza siQ Wdltowi Gminy Pietrowrce Wielkie

SJ
Uchwala wchodzi

w 2ycie po

upl).r,/ie

14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku

Wojew6dzwa SlAskiego.

PRZEWO

B.j.I

UrzQdowym

