UCHWAŁA NR XLVII/263/2018
RADY GMINY DOBRE
z dnia 19 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dobre
Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLII/219/02 Rady Gminy Dobre z dnia 10 października 2002 r. w sprawie Statutu
Gminy Dobre (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2002 r. Nr 133, poz. 2577)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zasady działania klubów radnych Rady Gminy Dobre,”;
2) § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Rolnictwa, Budżetu i Finansów,
3) Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego,
4) Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej i Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych
zadań, określając ich skład i zakres działań”;
3) § 70 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa
Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;
4) po rozdziale VI dodaje się rozdział VI a w brzmieniu:
„Rozdział 6a.
Zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 104a. Rada powołuje stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w celu rozpatrywania skarg na
działalność wójta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków i petycji składanych
przez obywateli.
§ 104b. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:
1) rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności wójta i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej;
2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności;
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3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.
§ 104c. Komisję powołuje i odwołuje Rada ze swego składu zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
§ 104d. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej
przewodniczącego lub w razie jego nieobecności zastępcę przewodniczącego komisji.
2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby. Zwołanie posiedzenia Komisji powinno być
połączone z podaniem przedmiotu posiedzenia.
4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą
w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.

większością głosów

§ 104e. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek lub petycję:
1) Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji w sprawach, w których Rada jest organem właściwym do ich
rozpatrzenia;
2) właściwemu organowi, jeśli Rada nie jest właściwa do ich rozpatrzenia, o czym powiadamia Radę
oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.
§ 104f. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po otrzymaniu skargi prowadzi postępowanie
wyjaśniające w sprawie, w tym:
1) zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na którą wniesiono skargę, do zarzutów w niej podniesionych;
2) zasięga w miarę potrzeby dodatkowych wyjaśnień i opinii właściwych jednostek organizacyjnych.
2. Komisja może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze
swych członków.
3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja przygotowuje projekt uchwały Rady
w sprawie rozpatrzenia skargi.
§ 104g. Postanowienia regulujące rozpatrywanie skarg stosuje się do wniosków i petycji.
§ 104h. W zakresie nieregulowanym, do działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się
odpowiednio postanowienia odnoszące się do Komisji Rady.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji Rady następującej po kadencji, w czasie, której uchwała została
uchwalona.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady
Tomasz Kuźba
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UZASADNIENIE

Ustawa 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 z późn. zm.) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Do ustawy dodano m.in.
artykuł 18b, zgodnie, z którym Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa
statut gminy. W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zapisów Statutu
Gminy Dobre do obowiązującego prawa. W tym celu do Statutu Gminy Dobre dodaje się
Rozdział VIa „Zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. Zmiany wprowadzone w
statucie będą obowiązywać od kadencji Rady Gminy Dobre 2018 – 2023. Z uwagi na powyższe
podjęcie uchwały jest zasadne.
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