PROJEKT
UCHWAŁA NR ……………………………...
RADY Gminy Zębowice
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice
Na podstawie art. 3, 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Zębowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/32/2003 Rady
Gminy Zębowice z dnia 24 lutego 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 ust.1 dodaje się treść „oraz grupa co najmniej 100 osób będących mieszkańcami

gminy i posiadających czynne prawo wyborcze.”;
2) w § 23 ust. 1 skreśla się treść „oraz nagranie na taśmach magnetofonowych, które

stanowią urzędowy zapis przebiegu sesji”;
3) w § 25 ust. 1 dodaje się punkt „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;
4) po § 33 wprowadza się: § 33a i § 33b następującej treści:
„Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 33a 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy

Przewodniczącego oraz członków, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
3. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego pracą Komisji kieruje przewodniczący obrad wybrany przez
Członków tej Komisji.
4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków
Komisji obecnych na posiedzeniu.
6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
§ 33b.1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie
skierowanych do Rady Gminy:
1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków;

3) petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski
wnoszone do Rady Gminy ustnie.
3. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w sposób
umożliwiający bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie
i ocenę.
4. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.
5. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów
związanych ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji z zachowaniem
przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Wójt lub kierownik gminnej jednostki
organizacyjnej zobowiązani są do udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów
w terminie 3 dni.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i stosuje się ją do kadencji organów gminy
następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.
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