
Uchwała Nr XVI/149/19
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej z   dnia 11    kwietnia 
2013   r. w   sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z  20 maja 2013  r. poz.  3606 ze zm.)  w dziale II wprowadza się rozdział 
6 A w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 6A

ZASADY I  TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG 
WNIOSKÓW I  PETYCJI

§ 411.  Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji składa się 
z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.

§ 412.  1. Komisja rozpatruje skargi, wnioski i  petycje, które wpłynęły 
do biura Rady i  zostały przekazane Komisji przez Przewodniczącego 
Rady.

2. Przewodniczący Komisji, biorąc pod uwagę terminy i zasady 
określone w ustawach, wyznacza termin posiedzenia Komisji celem 
rozpatrzenia otrzymanej skargi, wniosku lub petycji.

3. Przewodniczący Komisji każdorazowo zawiadamia pisemnie 
Przewodniczącego Rady o niemożności rozpatrzenia sprawy w terminie 
z podaniem przyczyn.

§ 413.  1. Przewodniczący Rady czuwa nad terminowością 
rozpatrywania sprawy, w tym zawiadamia składającego skargę, wniosek, 
petycję o  każdym przypadku niezałatwienia sprawy w  terminie, 
informując o  możliwym terminie jej rozpatrzenia.
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2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy przeprowadza niezbędne 
postępowanie wyjaśniające, w tym celu może występować do Burmistrza, 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o  złożenie wyjaśnień.

3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą 
wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub 
petycji oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, będący odpowiedzią 
dla składającego skargę, wniosek lub petycję.

§ 414.  W sprawach nie  uregulowanych niniejszym rozdziałem, 
stosuje się odpowiednio postanowienia § 29 - § 33 i § 35”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzcianki

dr inż. Adrian Hałuszka
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