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UCHWAŁA NR LXXII/333/2018
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Iwaniska, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVI/249/2017 Rady Gminy
Iwaniska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwaaniska (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 3319) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 14 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) komisję skarg, wniosków i petycji działającą
w zakresie wpływających do rady skarg, wniosków i petycji - zadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
określa Rozdział 6a niniejszego statutu.";
2. § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) wójtowi,
2) komisjom rady,
3) każdemu z radnych,
4) grupie co najmniej 200 mieszkańców gminy, w trybie "inicjatywy obywatelskiej",
5) klubom radnych.
3. § 60 otrzymuje brzmienie:
§ 60. Głosowanie jawne imienne w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych nie jest możliwe z przyczyn
technicznych - przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym są wyczytani przez
Przewodniczącego, który dokonuje na liście imiennego głosowania adnotacji "za", "przeciw", "wstrzymał się
od głosu" przy nazwisku radnego i ustala wynik głosowania.;
4. § 66.1 uzyskuje brzmienie:
§ 66. 1 Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada
w odrębnych uchwałach z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 6a niniejszego statutu.
5. Dodaje się Rozdział 6a w następującym brzmieniu:
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Rozdział 6a.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 101. -1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrywania skarg na działania wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.
§ 101. -2. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale mają
zastosowanie odpowiednie przepisy § 66 – 77 oraz Rozdziału 6 .
§ 101. -3. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym po jednym przedstawicielu
z każdego klubu za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. W przypadku braku klubów Rada wybiera członków komisji spośród radnych deklarujących
przynależność do komisji.
§ 101. -4. 1. Komisja rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej
sprawie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który przekazuje przewodniczącemu rady.
2. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu,
rzetelności oraz wnikliwości.
3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. W razie nieobecności przewodniczącego jego zadania
wykonuje zastępca.
4. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub
kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi,
wniosku i petycji.
5. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie
podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
6. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, a okoliczności w nim wskazane stanowią
podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji.
7. Komisja proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania
skarg, wniosków i petycji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i jej przepisy stosuje się do kadencji Rady Gminy Iwaniska następującej po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.
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