
UCHWAŁA NR II/4/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki.

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w ilości 7 osób.

§ 2. Wybiera się następujący skład osobowy Komisji:

1) radny Zenon Andrzejewski - przewodniczący komisji

2) radny Justyn Michalak

3) radny Jacek Janiszewski

4) radny Jacek Dąbrowski

5) radny Marek Szulc

6) radny Mariusz Szczepaniak

7) radny Michał Bus

§ 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybierze Rada na wniosek Przewodniczącego Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gizałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski



Uzasadnienie
do uchwały nr II/4/2018 r.
Rady Gminy Gizałki

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy może powołać ze swego grona stałe i doraźne
komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. W myśl art. 18b
ustawy o samorządzie gminnym rada gminy powołuje obligatoryjną, stałą komisję skarg, wniosków
i petycji. Komisja ta zajmować się będzie w szczególności:

* rozpatrywaniem skarg na działania organu wykonawczego gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych;

* rozpatrywaniem wniosków oraz przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie rozpatrzenia petycji
składanych przez obywateli;

* opiniowaniem projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia
komisji;

* wyrażaniem opinii i stanowisk w sprawach mieszczących się w zakresie działania tej komisji.

Ustawodawca dodał art. 18b ustawy o samorządzie gminnym do ustrojowej ustawy samorządowej na
mocy art. 1 pkt 5 noweli z dnia 11 stycznia 2018 r. Przepis ten stosuje się do organów nowej kadencji.

Ustawodawca wskazał, że w jej skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady i wiceprzewodniczący rady.

Komisja podlega radzie gminy, przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Wójt

Robert Łoza




