UCHWAŁA NR XIX/119/2016
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Michałów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. , poz.1515) Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Michałów stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/66/2003 Rady Gminy Michałów
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Michałów (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 280, poz. 3186),
zmienionego uchwałą Nr XVI/105/2004 Rady Gminy Michałów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Michałów (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 117, poz. 1622), wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dotychczasowy zapis § 5 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Michałów określa załącznik Nr 4 do Statutu.”
2) Brzmienie załącznika do statutu, o którym mowa w pkt 1) określa załącznik do niniejszej uchwały.
3) Rozdział X statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Rozdział X. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji , skarg i wniosków
§ 124
1. Mieszkańcy mogą wnosić do Wójta i Rady Gminy Michałów petycje, skargi i wnioski.
2. Petycje, skargi i wnioski kierowane do Wójta oraz Rady Gminy podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze
Petycji, Skarg i Wniosków prowadzonym przez stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi organów gminy.
3. Petycje złożone do Rady Gminy rozpatrywane są przez komisje zgodnie merytorycznym zakresem ich
działania.
4. O sposobie załatwienia petycji decyduje Rada Gminy w formie uchwały.
§ 125
1. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki, a jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od
1400 do 1600 lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
2. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady
podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Michałowie.
§ 126
1. Skargi na działalność Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych kierowane są do Przewodniczącego
Rady.
2. Badanie zasadności skarg, które należą do właściwości Rady, przeprowadza Komisja Rewizyjna.
3. Skargę do rozpatrzenia której właściwa jest Rada Gminy, Przewodniczący Rady przekazuje do zbadania
Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz zbadania przedstawionych
w skardze zarzutów.
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4. Komisja Rewizyjna, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, występuje odpowiednio do
wójta albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o przedłożenie dokumentów, bądź złożenie
wyjaśnień, co do stanu faktycznego i prawnego wynikającego z treści skargi.
5. Czynności o których mowa w ust. 3 wykonywane są bez zbędnej zwłoki, a z przeprowadzonych przez
Komisję Rewizyjną czynności sprawdzających sporządzany jest protokół.
6. Komisja po zbadaniu skargi przygotowuje projekt stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia skargi, w formie
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
7. Przewodniczący Rady, po otrzymaniu od Komisji Rewizyjnej projektu uchwały, o którym mowa
w ust. 2 wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji sprawę rozpatrzenia skargi.
8. Przy rozpatrywaniu skarg należy kierować się ograniczeniami jawności wynikającymi z obowiązujących
przepisów.
9. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady Gminy oraz
przekazuje stronie skarżącej.
§ 127
1.Wnioski których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Rady przekazuje się Przewodniczącemu
Rady.
2. Przewodniczący może skierować wniosek do zaopiniowania przez Komisję Rady lub Wójta.
3. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady.
4. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.
§ 128
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
4) Dotychczasowy Rozdział X "Postanowienia końcowe" otrzymuje brzmienie:
„Rozdział XI. Postanowienia końcowe
§ 129
1. Zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są na zasadach określonych przy jego uchwalaniu.”
§ 2. W pozostałym zakresie Statut Gminy Michałów, nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Mika
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Załącznik do uchwały Nr XIX/119/2016
Rady Gminy Michałów
Z dnia 21 marca 2016 r.

Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Michałów:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
3. Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie
4. Zespół Placówek Oświatowych w Górach
5. Zespół Placówek Oświatowych w Sędowicach
6. Zespół Placówek Oświatowych w Węchadłowie
7. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie
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