UCHWAŁA NR XLI/390/18
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Krynica Morska.
Na podstawie art 3 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 1, art. 18b ust. 3, orazart. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiekszenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania, i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr VIII/83/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Krynica
Morska (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2012 r. poz.1110),
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 13 w ustępie 1 dodaje się pkt 4) o następującym brzmieniu: "4) Komisję skarg, wniosków i petycji".
2. W całości uchyla się § 60.
3. Wprowadza się rozdział VIa pt. Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji o następującym
brzmieniu:" VIa Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji.
W § 105a.
1. W skład komisji wchodzi nie mniej niż 3 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji.
3. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz pozostałych członków Komisji wybiera
Rada Miejska.
4. Odwołanie członków Komisji następuje na zasadach określonych w ust.3.
W § 105b.
Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji, prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego
Komisji.
W § 105c.
1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których
może powstać podejrzenie o ich stronniczość.
2. W sprawie wyłączenia członków Komisji decyduje pisemnie jej Przewodniczący.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada Miejska.
4. W sprawach nieuregulowanych w ustępie 1-3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
W § 105d.
1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Komisji w miarę potrzeb.
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2. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków
komisji uczestniczących w posiedzeniu.
W § 105e.
1. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji
w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
W § 105f.
1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa sprawozdanie ze swojego posiedzenia Radzie Miejskiej
każdorazowo po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji, przedstawiając w tej sprawie swoją pisemną
opinię. Niezależnie od powyższego członek komisji może przedstawić swoją odrębną opinię w badanej
sprawie.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji na pierwszej sesji każdego roku składa Radzie Miejskiej sprawozdanie
ze swojej działalności w roku poprzednim".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Teresa Pawłowska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/390/18
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 16 października 2018 r.
Zmiany do Statutu Gminy Miasta Krynica Morska wynikają ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym
wprowadzonej ustawą 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 2018r. poz. 130).
W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania Statutu Gminy Miasta Krynica Morska do
obowiązujących przepisów.
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