Uchwala N.lll128/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 20

grudnia 2018r.

w sprawie ,mlany Stalutu Gmlny Pietrowice Wielkie.

Na podstawie art. '18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z p62n. zm.),

8 marca 1990 r. o samozqdzie

gminnym

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

s1
W Slalucie Gminy Pietrowice Wielkie (tekstjednolity pzyjety uchwala Nr ll/10/2002 Rady Gminy
Paetrowice Wielkie 2 dnia 9 grudnia 2002r.) wprowadza siQ nastepujqce zmiany:
1. W $ '15 dodaje siQ punkt 6. o nastqpujqcel tre6ci: ,Komisja Skarg, Wniosk6w i Petl/cji"

3

W S 53 ust. 1 dodaje sie punkt e) o nastQpujqcym

brz

,e) oraz grupa mieszkafc6w, o kt6rej mowa w
zasadach

mieniu:

art 41a ustawy

o samozqdzje gmtnnym - na

iw trybie okreslonym odrebnE uchwalq Rady",

4. S 59 skresla siq
5. S 67 usl.

2

otrzymuje brzmienie:

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

i

6. Po Rozdziale Vl dodaje sie Rozdziat Vla o nastepujqcym brzmieniu:

,RozdzialVla

1

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji

S 102a.

Komisja Skarg, Wniosk6w

i

Petycji

jesl komislq Rady powol)ryanq dta rozpatrywania skarg

na

dzialania W6jta igminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywania zgloszonych wniosk6w i
pelycji
$ 102b.
1. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycli sklada sig z Przewodniczqcego, Wicepzewodniczqcego oraz

pozostalych czlonk6w w liczbie ustalonej w drodze odrQbnej uchwaly Rady
2. Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczacego Komisjiwybiera komisja sposrdd swoich czlonk6w.
3. PieMsze posiedzenie komisji prowadzi najstarszy wiekiem radny, czlonek tej komisji.

4.

Przewodniczqcy Komisji kierlje

jej pracami i

organizule

jej

dzaalalno66, zwoluje posredzenia

przewodniczy obradom Komisji oraz wykonuje nne funkcje okre6one niniejszym Statutem,
w przypadku nieobecnosci lub niemoznosci dzialania Pzewodniczqcego Kornisji jego funkcje
wykonuje Wiceprzewodniczecy

S

l02c

1. Skargi, wnioski oraz petycje Pzewodniczecy Rady Gminy pftekazuie Komisji niezwlocznie po ich

2. W c€lu zbadania skargi, wniosku bqdz petycji Komisja w razie potrzeby przeprowadza
postepowanre wyjasniajqce,

w ramach

kt6rego

w szczeg6lnoSci moze zwr6ci6 sie do W6lta

lub

kierownika jednostki organizacyjnei Gminy, tak2e do podmiotu inicjujEcego postQpowanie o udzietenie
dodalkowych wyjasniei lub udzial w posiedzeniu Komisji.

s 102d

Komisja po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajqcego wydale opinie w formie uchwaly oraz
proponuje Radzie Gminy sposdb rozstrzygniQcia skargi, wnlosku, petycji, pzygotowujac w tej sprewie
projekt uchwaly Rady Gminy Piekowice Wielkie.

s2
Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowiGminy Pietrowice Wietkie

s3
lJchwala wchodzi

w 2ycie po uplfvie

'14 dni od dnia ogloszenia

w

Dzienniku Utzgdowym

Wojew6dzh^/a Slqskiego.

PRZEWOD

Bajak

