UCHWAŁA NR V/37/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Szubinie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 62 uchwały nr XLVIII/593/18 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
poz. 5490) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdzić roczny plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie na
2019 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Załącznik do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 lutego 2019 r.
Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok.

lp.

Termin
posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

I kwartał 2019 roku

1. Omówienie instytucji skargi jako przedmiotu działania komisji na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.).
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg, wniosków i petycji, które zostały przekazane do komisji przez Przewodniczącą Rady
Miejskiej oraz przygotowywanie projektów stanowiska rady w tych sprawach.
3. Sprawy różne.

2.

II kwartał 2019
roku

1. Omówienie instytucji wniosku jako przedmiotu działania komisji na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.).
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg, wniosków i petycji, które zostały przekazane do Komisji przez Przewodniczącą Rady
Miejskiej oraz przygotowywanie projektów stanowiska rady w tych sprawach.
3. Sprawy różne.

3.

III kwartał 2019
roku

1. Omówienie instytucji petycji jako przedmiotu działania komisji na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 z późn. zm.).
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg, wniosków i petycji, które zostały przekazane do komisji przez Przewodniczącą Rady
Miejskiej oraz przygotowywanie projektów stanowiska rady w tych sprawach.
3. Omówienie i analiza rozpatrzonych przez komisję - skarg, wniosków i petycji w okresie dwóch kwartałów roku 2019.
4. Sprawy różne.

4.

IV kwartał 2019
roku

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg wniosków i petycji, które zostały przekazane do komisji przez Przewodniczącą Rady
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Miejskiej oraz przygotowywanie projektów stanowiska rady w tych sprawach.
3. Omówienie i analiza rozpatrzonych przez komisję - skarg wniosków i petycji w okresie czterech kwartałów roku 2019.
4. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zasady i tryb działania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa statut gminy. Statut Gminy Szubin w § 62 stanowi, iż „Komisje
pracują według zatwierdzonych przez radę rocznych planów pracy".
Załącznik do uchwały przedstawia roczny plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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