Uchwała Nr 441/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 13 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Opatówek
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1977 r. Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Opatówek przyjętego Uchwałą nr 222/16 Rady Gminy Opatówek
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Opatówek wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: " Komisji Skarg- należy przez to rozumieć
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Opatówek";
2) W § 15 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji";
3) W § 16 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji";
4) W § 48 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Przebieg sesji jest transmitowany,
utrwalany i udostępniany w sposób określony w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami).";
5) W § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania nie
jest możliwe za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego
wykazu głosowań radnych, głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i
z głosowania sporządza się imienny wykaz głosów radnych.";
6) W § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Postanowienia ust. 1 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Skarg";
7) W § 67 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Zasady i tryb działania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji określa rozdział X Statutu";
8) W § 101 w ust. 1 cyfrę 5 zastępuje się cyfrą 3;
9) Rozdział X otrzymuje brzmienie:
"Rozdział X
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 116. Przewodniczący Komisji Skarg organizuje pracę Komisji i prowadzi jej posiedzenia.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, jego zadania
wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§ 117. 1. Członkowie Komisji Skarg podlegają wyłączeniu w sprawach, w których może
powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego i innych członków Komisji Skarg decyduje
Przewodniczący Komisji Skarg w formie pisemnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg decyduje Rada.
§ 118. 1. Komisja Skarg wstępnie rozpoznaje (bada) przekazane jej przez Przewodniczącego
Rady skargi, wnioski i petycje składane przez obywateli.
2. Komisja Skarg podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
przeprowadzanym w obecności co najmniej połowy jej pełnego składu.
3. Uchwały Komisji Skarg dotyczące skarg, wniosków i petycji Przewodniczący Komisji
Skarg przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady.
§ 119. 1. Komisja Skarg działa na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeby.
2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji o miejscu i czasie
oraz porządku posiedzenia.
3. Z posiedzenia Komisji Skarg sporządza się protokół, który winien być podpisany przez
wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
4. Obsługę biurową Komisji Skarg zapewnia Burmistrz.
§ 120. Komisja Skarg, po odbyciu posiedzenia, na najbliższej sesji składa Radzie informacje
ze swej działalności.
§ 121. 1. W zakresie nieuregulowanym w Statucie do postępowania prowadzonego przez
Komisję Skarg w sprawie skarg i wniosków stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.).
2. W zakresie nieuregulowanym w Statucie do postępowania prowadzonego przez Komisję
w sprawie petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)."
10) Rozdział X określa się jako rozdział XI w brzmieniu:
"Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 122. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy
ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
§ 123. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie wymaganym dla jego uchwalenia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 17 listopada
2018 r.
Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Bąkowski

