UCHWAŁA NR XL/231/18
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/58/03 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Kamiennik (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 1515) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wspólnota samorządowa obejmuje mieszkańców sołectw: Białowieża
z przysiółkami Suliszów i Siodłary, Chociebórz, Cieszanowice, Goworowice z przysiółkiem Tarnów,
Kamiennik, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemowice, Zurzyce.
2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Budżetu i finansów,
3) Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej,
4) Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
5) Skarg, Wniosków i Petycji.”
3) § 7 ust. 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Skarg, Wniosków i Petycji:
a) analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych,
b) analiza i opiniowanie wniosków,
c) analiza i opiniowanie petycji składanych przez obywateli.
4) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych w formie elektronicznej
na adres wskazany przez radnego, a w przypadku niemożności wykorzystania tej formy
powiadomienia w formie papierowej, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. Do
powiadomienia załącza się projekty uchwał.”;
5) Skreśla się § 24 i § 25
6) W § 27 skreśla się pkt .6
7) § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk”;
8) § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić: wójt, komisje rady, klub radnych, co najmniej
3 radnych, grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze
do organu stanowiącego.”;
9) § 42 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie Rady poddaje pod głosowanie sprawy objęte
porządkiem obrad.
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2. 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.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.”;
10) § 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Klub radnych może utworzyć 3 radnych, którzy swoje przystąpienie do klubu zgłaszają na piśmie.
Oświadczenie radnych o przystąpieniu lub wystąpieniu z klubu radnych oraz skład osobowy klubu i jego
władz przewodniczący klubu przedkłada Przewodniczącemu Rady.”;
11) § 84 otrzymuje brzmienie:
„Wójt realizuje kierunki działania ustalone przez Radę”;
12) Rozdział VI otrzymuje brzmienie:
„Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji
§ 91. 1. Komisję skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy na zasadach określonych w ustawie.
2. Komisja działa w składzie osobowym ustalonym uchwałą Rady Gminy.
3. Komisja wybiera spośród członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
4. Pracą Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
§ 92. 1. Skargę, wniosek bądź petycję przekazuje Komisji skarg, wniosków i petycji przewodniczący
rady.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje w miarę potrzeb jej przewodniczący. Do zawiadomienia o zwołaniu
Komisji dołącza się porządek obrad.
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu.
4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu Komisji.
5. Postępowanie wyjaśniające Komisja przeprowadza w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego sprawy, który umożliwi Radzie Gminy podjęcie decyzji w sprawie załatwienia
skargi, wniosku lub petycji.
§ 93. Komisja sporządza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie załatwienia skargi, wniosku
lub petycji i przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady wraz z protokołem z posiedzenia Komisji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następujących po kadencji, w czasie której niniejsza
uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Słonina
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