
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji 

w Częstochowie 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian  (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2334) 

ogłasza się 

1. Zmianę statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 4 z dnia 11 stycznia 2005 r., poz. 61), zgodnie z treścią uchwały 

Zgromadzenia Nr 11/19 z dnia 4 lutego 2019 r.  

2. Zmianę statutu Związku wpisano w dniu 3 czerwca 2019 r. do Rejestru związków międzygminnych 

prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 

  

 
Wojewoda Śląski 

 

 

Jarosław Wieczorek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 4524



Załącznik do obwieszczenia 

Wojewody Śląskiego 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

W Statucie Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie wprowadza się 

następujące zmiany : 

1/ w § 11 skreśla się pkt 9; 

2/ w § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: 

„ § 14a. 1.  Na okres kadencji Zgromadzenie mocą odrębnej uchwały powołuje ze swego grona 

trzyosobową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która prowadzi postępowanie w sprawie skarg na 

działania Zarządu Związku i jednostek organizacyjnych Związku oraz wniosków i petycji składanych przez 

obywateli. 

2. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji 

i Wiceprzewodniczącego. 

3. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje, w tym zwołuje posiedzenia Komisji, Przewodniczący, 

a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia wnoszonych 

skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do występowania o zajęcie stanowiska w sprawie 

przez Zarząd Związku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zapraszać na swoje posiedzenia 

przedstawicieli Zarządu Związku. 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje propozycję stanowiska w danej sprawie wraz 

z projektem uchwały Zgromadzenia, podejmując rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego 

Komisji. 

6. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 5, przedkłada się niezwłocznie Przewodniczącemu 

Zgromadzenia, w celu uwzględnienia projektu w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia.”. 
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