UCHWAŁA NR XXXIV/229/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
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 X/51/03 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z 2004 r. Nr 17, poz. 174) wprowadza się następujące zmiany :
1) § 67 otrzymuje brzmienie : " § 67. Komisje Rady.
1. Rada powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Rada może powołać ze swego grona inne stałe i doraźne komisje służące wykonywaniu zadań Rady.
3. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres działania komisji doraźnych określa Rada
w odrębnych uchwałach.
4. Rejestr stałych komisji Rady oraz ich składy osobowe prowadzi przewodniczący Rady."
1) po rozdziale VI dodaje się rozdział VIa w brzmieniu :
Rozdział VIa.
Zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 87a. Rada powołuje stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w celu rozpatrywania skarg na działalność
Burmistrza i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wniosków i petycji składanych przez
obywateli.
§ 87b. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy :
1) rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza 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;
3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.
§ 87c. Komisję powołuje i odwołuje Rada ze swego składu zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
§ 87d. 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 większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji.
§ 87e. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek lub petycję :
1) Komisji, Skarg 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.
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§ 87f. 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.
§ 87g. Postanowienia regulujące rozpatrywanie skarg stosuje się do wniosków i petycji.
§ 87h. 1. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlega wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu
skargi, jeżeli przedmiot może dotyczyć praw i obowiązków jego lub jego małżonka, krewnych lub
powinowatych.
2. Członek Komisji na wniosek skarżącego lub z własnej inicjatywy może być wyłączony od udziału
w rozpoznawaniu skargi, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka z udziału w rozpoznawaniu skargi rozstrzyga Komisja.
§ 87i. W zakresie nieuregulowanym, do działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się
odpowiednio postanowienia odnoszące się do Komisji Rady.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 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 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim
Joanna Halina Karmowska
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