
UCHWAŁA NR LVI/249/2018 
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 27 września 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Koprzywnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.), w związku z 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 Miasta i Gminy Koprzywnica stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/169/2009 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 473, poz. 3433 i z 2011r. Nr 220, poz. 2571) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 11 skreśla się,

2) po § 19 dodaje się § 19a – 19 c w brzmieniu:

„§ 19a. Rada rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

§ 19b. 1. Do zakresu działania Komisji skarg, wniosków i petycji należy:

1) rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące 
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania 
nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności;

3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1, występuje odpowiednio do Burmistrza, albo do właściwego kierownika 
gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w terminie 14 dni.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 2, oraz po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje stanowisko w sprawie oraz przekazuje je 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 19c. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez 
przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby.

2. Z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji należy sporządzić protokół, który podpisuje 
przewodniczący Komisji i protokolant.”;

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Poza komisją rewizyjną i komisją skarg, wniosków i petycji Rada powołuje następujące 
komisje:

1) Komisja Rolnictwa i Budżetowo Gospodarcza;

2) Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowi, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki;

3) Komisja Ładu Porządku Publicznego.

2. W skład komisji, w tym komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi od 3 do 
4 radnych.”;

4) w § 32 skreśla się ust. 3;

5) w § 53:
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a) ust. 2 skreśla się,

b) w ust. 3 na końcu zdania skreśla się kropkę i wpisuje się wyrazy „i nagranie obrad sesji na nośniku 
elektronicznym.”;

6) w § 60 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Głosowanie jawne odbywa poprzez naciśnięcie przycisku urządzenia technicznego 
umożlwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania.

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzania głosowania zgodnie z ust. 1 z przyczyn 
technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne w trybie określonym w ust. 4.”;

7) w § 63:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) grupa mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 200 posiadających czynne prawa wyborcze do 
organu stanowiącego.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zasady określone w ust. 2-3 nie dotyczą projektów uchwał zgłaszanych przez kluby radnych 
w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz przez grupę mieszkańców gminy.”.

8) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”2. Do jednostek pozostających w strukturze organizacyjnej Gminy 
należą:

1) Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy;

2) Szkoła Podstawowa w Niedźwicach;

3) Gminny Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli;

4) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy;

5) Miejsko gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy;

6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy;

7) Żłobek Gminny w Koprzywnicy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji organów gminy następującej po kadencji, 
w której niniejsza uchwała została podjęta.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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UZASADNIENIE

W związku z 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) nowe
zasady mają obowiązywać od następnej kadencji po upływie obowiązującej kadencji.
Należało przygotować zmiany do statutu uwzględniając stosowne zmiany.
W wobec tego uchwała jest w tym zakresie jest zasadna.
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