
 

 

UCHWAŁA NR LXXVII-460-2018 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Nędza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rada 
Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Nędza uchwalonym Uchwałą Nr V/37/2003 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 

2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11 poz. 404; zmienionych 

uchwałami Rady Gminy Nędza: Nr XIII/106/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. 
Nr 91 poz. 2374); Nr XXI/1/185/2004 z dnia 29 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 56 poz. 1751); 

Nr XXXIV/272/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 102 poz. 2285); Nr III/11/10 

z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 19 poz. 374); Nr XIX/134/2011 z dnia 12 grudnia 
2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. Nr 451); Nr XXXVII-211-2016 z dnia 13 października 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2016 r. poz. 5266); Nr LIII-304-2017 z dnia 13 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl., z 2017 r. poz. 4328), 

wprowadzić następujące zmiany: 

1) § 15 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Rada powołuje następujące stałe komisje:" 

1) Komisję Rewizyjną, 

2) Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 

3) Komisję Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, 

4) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

2) § 86 otrzymuje nowe brzmienie; 

„Do zadań Komisji rewizyjnej należy: 

1. Na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta 

Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. 

2. Rozpatrywanie sprawozdania finansowego, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz 

przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.”; 

3) § 87 uchyla się 

4) po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa w brzmieniu: 
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„Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 107a. 1. Rada Gminy powołuje komisje skarg, Wniosków i Petycji zwana dalej komisją w celu 

rozpatrywania skarg na działania Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
wniosków i petycji składanych przez obywateli. 

2. Komisja składa się z przewodniczącego i dwóch członków, w tym przedstawicieli klubów. 

3. Wyboru Przewodniczącego Komisji dokonuje Rada Gminy spośród członków Komisji. 

4. Wiceprzewodniczący Komisji jest wybierany spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu. 

§ 107b. 1. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków 

i petycji poprzez: 

1) kwalifikowanie wpływających pism, 

2) występowanie o uzupełnienie braków formalnych w przypadku wątpliwości, co do kwalifikacji 

sprawy, 

3) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę, 

4) występowanie do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień 

w zakresie  zasadności zarzutów zawartych w skardze lub o zajecie stanowiska w zakresie wniosku 

czy petycji. 

§ 107c. 1. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie protokół zawierający stanowisko w sprawie 

uwzględnienia bądź nieuwzględnienia skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. 

2. Na najbliższej sesji Rada po zapoznaniu się z protokołem Komisji, podejmuje w przedmiotowej 

sprawie uchwałę. 

3. O sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji zawiadamia się wnoszących daną sprawę.”. 

5. § 109 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie  w nim 

udziału przez co najmniej 3 radnych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z pierwszym dniem kadencji organów gminy następującej po kadencji w czasie której uchwała niniejsza została 

podjęta. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Gerard Przybyła 
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