
UCHWAŁA NR XLII.276.2018
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kornowac

Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i 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)

Rada Gminy Kornowac uchwala:

§ 1. W Statucie Gminy Kornowac, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/55/2003 Rady Gminy 
Kornowac z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kornowac (tekst. jedn. Dz. Urzęd. 
Woj. Śl. z , 2013 r., poz. 1674) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Poza Komisją Rewizyjną i Komisją Skarg, Wniosków i Petycji Rada powołuje następujące Komisje 
stałe:

1) Rozwoju i Budżetu,

2) Oświaty, Kultury i Zdrowia,

3) Rolnictwa, Samorządów, Prawa i Ochrony Środowiska.

2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Wójt niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Rady powiadamia go na piśmie 
o pracownikach Urzędu, do których ma zastosowanie art. 21a ustawy o samorządzie gminnym”;

3) uchyla się § 36,

4) uchyla się § 37,

5) w § 52 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ,,5)  grupa mieszkańców Gminy na zasadach określonych 
w art. 41a ustawy gminnej”,

6) § 58 otrzymuje brzmienie: ,,§ 58.

1. Głosowanie imienne, przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący odczytuje według kolejności 
alfabetycznej nazwiska i imiona radnych, którzy ustnie oświadczają: ,,za” albo ,,przeciw” albo ,,wstrzymuje się 
od głosu”.

2. Wyniki głosowania imiennego wpisuje się do protokołu sesji Rady.”

7) dotychczasowy § 66 oznacza się jako § 66 ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu:

Rozdział Va.
Va.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

§ 101a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków, w tym 
przedstawicieli każdego klubu radnych.

2. Jeżeli klub radnych został utworzony po powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wymienionych 
w ust. 1, a żaden z członków tego klubu nie wchodzi w skład tej Komisji, to Rada na sesji następującej po 
powiadomieniu o utworzeniu klubu radnych, powołuje członków tego klubu do składu Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.

3. W przypadku rozwiązania klubu radnych, Rada może odwołać ze składu Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji radnego, który reprezentował ten klub, pod warunkiem, że ilość członków Komisji nie będzie mniejsza 
od liczby wskazanej w ust. 1.
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§ 101b. Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwanej dalej Komisją kieruje jej Przewodniczący, a w 
przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 101c. 1. W przypadku wniesienia do Wójta lub Przewodniczącego Rady skargi, wniosku lub petycji do 
rozpatrzenia których właściwa jest Rada, Wójt lub Przewodniczący Rady powiadamiają o tym pisemnie lub 
pocztą elektroniczną Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego 
Komisji.

2. O przekazaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi, wniosku lub petycji skierowanych do Wójta 
lub Przewodniczącego Rady, Wójt lub Przewodniczący Rady informują na piśmie osoby, które złożyły skargę, 
wniosek lub petycje, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy skargę, wniosek lub petycję złożyło więcej niż 10 osób, o przekazaniu  Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji informuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z zachowaniem przepisów 
o ochronie danych osobowych.

§ 101d. 1. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią skargi, wniosku lub 
petycji i zwołania posiedzenia komisji w celu ich rozpatrzenia w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji 
o złożeniu skargi, wniosku lub petycji.

2. W przypadku skargi na Wójta lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy, są oni zobowiązani do 
pisemnego ustosunkowania się do treści skargi i przedstawienia swojego stanowiska Komisji - w terminie 7 dni 
od daty poinformowania ich o skardze.

§ 101e. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zobowiązana jest do zapoznania się ze skargą, wnioskiem 
i petycją i przedstawienia Radzie swojego stanowiska w sprawie w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

2. W przypadku skargi stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi powinno zawierać 
wniosek o uznanie skargi za zasadną lub bezzasadną.

3. Rada rozpatruje skargi, wnioski i petycje na najbliższej sesji, o ile okres pomiędzy przekazaniem Radzie 
stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a tą sesją wynosi nie mniej niż siedem dni.

4. Jeżeli stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostanie przekazane Radzie w terminie krótszym 
niż 7 dni od daty najbliższej sesji Rady, Rada rozpatruje skargę na następnej sesji.

5. O terminie sesji, na której zostanie rozpatrzona skarga Przewodniczący powiadamia skarżącego.

6. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio postanowienia § 101c ust. 3.

§ 101f. 1. W przypadku wniosku lub petycji, których realizacja spowodowałaby konieczność wydatkowania 
środków z budżetu, Przewodniczący komisji zobowiązany jest do zwrócenia się do Wójta o przedstawienie 
możliwości poniesienia tych wydatków przez Gminę.

2. W przypadku gdy przedmiotem wniosku lub petycji jest podjęcie przez Radę uchwały, Przewodniczący 
komisji zobowiązany jest do zwrócenia się do obsługi prawnej Gminy o opinię prawną w sprawie możliwości 
podjęcia tej uchwały.

3. Wójt i obsługa prawna Gminy są zobowiązani do przedstawienia Komisji pisemnego stanowiska 
w sprawach określonych w ust. 1 i 2 w terminie 7 dni.

§ 101g. 1. Przewodniczący przedstawia na posiedzeniu Komisji skargę, wniosek lub petycję wraz 
z dokumentami, o których mowa w § 101d ust. 2 lub w § 101f  ust. 3 oraz umożliwia każdemu z członków 
Komisji wypowiedzenie się w sprawie będącej przedmiotem posiedzenia.

2. Po wypowiedzeniu się przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji jej członków, przewodniczący 
zarządza głosowanie w sprawie pozytywnego lub negatywnego zaopiniowania skargi, wniosku lub petycji.

3. W przypadku rozpatrywania skarg Komisja może zażądać od Wójta lub kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy dodatkowych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów.

§ 101h. 1. Posiedzenia Komisji są ważne i władne do zaopiniowania skargi, wniosku lub petycji, gdy bierze 
w nich udział ponad połowa jej składu.

2. Jeżeli na posiedzeniu Komisji jest mniejsza ilość członków niż wskazana w ust. 1 Przewodniczący 
wyznacza nowy termin posiedzenia oraz informuje pisemnie Radę o przyczynach, które spowodowały, że 
posiedzenie nie odbyło się ze wskazaniem członków Komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu.
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§ 101i. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego czynności wykonuje 
Wiceprzewodniczący.

§ 101j. Z prac Komisji sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy jej członkowie obecni na 
posiedzeniu.

§ 101k. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji zarówno Przewodniczącego, jak i jego 
zastępcy, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem jej członek.

§ 101l. Obsługę techniczno-biurową Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapewnia Wójt.

8) Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie:Załącznik Nr 2 Wykaz gminnych jednostek 
organizacyjnych:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej,

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu,

3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kobyli,

4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogrzebieniu,

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 3. Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Rady Gminy 
Kornowac następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kornowac

Eugeniusz Kura
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