UCHWAŁA NR XLI/338/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 5 lutego 2015 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz. 1349 )
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Dzierzgoń stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, zmienionej uchwałą Nr
XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do
Burmistrza w trybie art. 24 ustawy.”;
2) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej gminy. Ponadto Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach
i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.”;
3) § 51 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Nagrania z przebiegu sesji stanowią załącznik do protokołu, podlegają przechowywaniu jak
protokół i są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz
na wniosek każdej osoby zainteresowanej w formie pliku elektronicznego nagranego na nośniku
danych, dostarczonym przez wnioskodawcę.”;
4) Po § 107 dodaje się Rozdział VIIa Komisja skarg, wniosków i petycji w brzmieniu:
„§ 107. a. 1. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1) rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) rozpatrzenie składanych przez obywateli:
a) wniosków,
b) petycji.
2. Rozpatrywane przez komisję skargi, wnioski i petycje ewidencjonowane są w ewidencji
prowadzonej przez Urząd Miejski oraz rejestrowane są w rejestrze skarg, wniosków i petycji
prowadzonym przez Biuro Rady.
§ 107. b. Jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi,
wniosków i petycji, o których mowa w § 107a, Rada Miejska niezwłocznie przekazuje je
właściwemu organowi i powiadamia o tym skarżącego.
§ 107. c. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające
w sprawie skarg, wniosków i petycji, o których mowa w § 107a, niezwłocznie po złożeniu skargi,
petycji lub wniosku występuje odpowiednio do Burmistrza Gminy lub do właściwego kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o przedstawienie wyjaśnień w wyznaczonym
terminie nie krótszym niż 7 dni.
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2. Komisja skarg, wniosków i petycji po uzyskaniu wyjaśnienia, o którym mowa w ustępie
1 oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje opinię i proponuje Radzie
Miejskiej sposób rozstrzygnięcia odpowiednio skargi, petycji lub wniosku przygotowując w tym
zakresie projekt uchwały.
§ 107. d. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji przygotowuje
i podpisuje Przewodniczący Rady Miejskiej.
§ 107. e. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi 3-5 członków, w tym przedstawiciel
każdego z klubu.
§ 107. f. 1. Liczbowy skład komisji ustala rada gminy przed rozpoczęciem aktu wyboru jej
członków.
2. Członków komisji rada wybiera spośród radnych na okres kadencji rady, z zastrzeżeniem, iż
liczba członków komisji skarg, wniosków i petycji nie może być mniejsza niż liczba działających
klubów radnych.
3. Radni deklarują przynależność do poszczególnych komisji.
4. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoży większa liczba radnych niż
maksymalna liczba członków ustalona przez radę, rada dokonuje wyboru spośród deklarujących.
5. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu komisji
nie przekracza maksymalnego składu określonego przez radę, rada zatwierdza jako skład
osobowy komisji radnych, którzy zgłosili deklarację.
§ 107. g. Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu komisji wybiera spośród swoich
członków Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
§ 107. h. 1. Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenia komisji oraz
kieruje jej pracą. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) ustalenie porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia komisji;
2) wnoszenie podczas posiedzenia komisji o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających
w zakresie działania komisji;
3) we współpracy z Biurem Rady zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie członkom komisji
niezbędnych materiałów;
4) ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji.
2. Podczas nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności sprawowania przez niego
swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§ 107. i. Posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji są protokołowane.”;
5) § 114 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania Rady oraz inicjatywa uchwałodawcza określona w art. 20 ust. 6 ustawy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z pierwszym dniem kadencji organów Gminy Dzierzgoń, następującej po kadencji, w czasie
której niniejsza Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych, a w następstwie zmianie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
zachodzi konieczność dostosowania Statutu Gminy Dzierzgoń do
znowelizowanych przepisów.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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