
UCHWAŁA NR L/372/2018
RADY GMINY LIPIE

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 20 listopada 2012 r. poz. 4919) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Lipie”;

2) w § 15 ust. 1 po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji”;

3) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład każdej z komisji wchodzi nie mniej niż 3 radnych”;

4) w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. O terminie, miejscu  i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych 
nie później niż 7 dni przed terminem obrad. Na pisemny wniosek radnego powiadomienie wraz 
z projektami uchwał może być doręczone radnemu za pomocą poczty elektronicznej na podany 
przez niego adres e- mail.”;

5) § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji”;

6) Po rozdziale 6 wprowadza się rozdział 6a w brzmieniu:

„Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji:
1. Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie udzielanie pomocy 

Radzie Gminy w procesie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, z zachowaniem terminów 
wynikających    z przepisów odrębnych.

2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów radnych. Liczbę członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustala Rada 
Gminy.

3. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada Gminy spośród 
członków Komisji. 
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4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają z jej składu 
członkowie Komisji. 

5. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej 
obrady. W przypadku jego nieobecności zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

6. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie:
1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, 
2) wniosków, 
3) petycji składanych przez obywateli. 

7. Jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do 
rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, Przewodniczący Rady 
niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym 
powiadamia skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji. 

8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie 
wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może: 

1) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,
2) wysłuchać wyjaśnień Wójta lub właściwego kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, 
3) przeprowadzić czynności kontrolne. 

9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
wydaje opinię w sprawie”;

7) po § 77 dodaje się § 77a w brzmieniu:

„1. Radni mogą tworzyć kluby radnych”.

2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.
3. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić na piśmie Przewodniczącemu Rady w terminie 14 dni 

od dnia zebrania założycielskiego.
4. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1) Nazwę klubu;
2) Imię i nazwisko Przewodniczącego klubu;
3) Listę członków klubu;
4) Datę utworzenia klubu.

5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

6. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów i informuje Radę zarówno o powstaniu klubu jak 
i o jego rozwiązaniu.

7. Klub może ulec, w okresie kadencji Rady, rozwiązaniu na mocy uchwały jego członków, podjętej 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków klubu. 

8. Gdy liczba członków spadnie poniżej trzech, klub ulega rozwiązaniu, o czym Przewodniczący 
Rady informuje Radę zgodnie z ust. 6.

9. Przedstawiciele klubów radnych mogą prezentować stanowiska klubów radnych we wszystkich 
sprawach będących przedmiotem, obrad Rady.
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8) W § 34 po ust. 1 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk, a nagrania są udostępnianie na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz  w Biurze Rady. 

5. Zapisy z obrad dokonane w sposób określony w par. 34 ust. 4  stanowią integralną część 
z posiedzeń”;

9) Uchyla się § 39 i § 40.
10) § 60 otrzymuje brzmienie:

„1. Wszystkie głosowania Rady są jawne, z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej.
2. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik.
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 

elektronicznego systemu do głosowania umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu 
głosowań.

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego 
systemu głosowania Przewodniczący  Rady zarządza i przeprowadza głosowania imienne.

5. Imienne wykazy głosowań radnych udostępniane są na stronie internetowej gminy, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady”;

11) Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Lipie otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1. Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu z placówkami:

1) Świetlica w Dankowie.
2) Świetlica w Zimnowodzie.

2. Gminna Biblioteka Publiczna z filiami:
1) Filia w Parzymiechach.
2) Filia w Stanisławowie. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu.
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu.
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Parzymiechach. 
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lindowie.
7. Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich. 
8. Gminny Żłobek w Lipiu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: 77A18272-BE4C-42FF-943F-6CF68C852B31. Podpisany Strona 3



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, a zapisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do 
kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której 
niniejsza uchwała weszła w życie.

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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