UCHWAŁA NR XIII/66/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Świeszyno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r.,poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/25/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52 poz. 896
z późn.zm.) § 45 otrzymuje brzmienie:
„1. Do trybu pracy Komisji Rewizyjnej w postępowaniach w sprawach skarg i wniosków
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy
Statutu dotyczące trybu prowadzenia kontroli.
2. Petycje złożone do Rady rozpatruje Komisja Rewizyjna, jako organ wewnętrzny Rady
właściwy w tym zakresie, stosując przepisy ustawy o petycjach.
3. Protokół z postępowania w sprawie skargi lub wniosku Komisja Rewizyjna przekazuje
wraz z projektem uchwały stanowiącej odpowiedź na skargę lub wniosek na posiedzenie
Rady, celem rozpatrzenia w drodze uchwały Rady.
4. Urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada.
5. Skargi i wnioski oraz wystąpienia pokontrolne i odpowiedzi na skargi lub wnioski
przekazuje się do wiadomości Wójta.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzedu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości Rady Gminy należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu
gminy. Zmian statutu dokonuje rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Zmiana treści § 45 Statutu ma na celu dostosowanie jego zapisów do przepisów ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (DZ. U. z 2014 r. poz. 1195), która wejdzie w życie
w dniu 6 września 2015 r.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 w/w ustawy, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba że w statucie tej
jednostki zostanie wskazany organ wewnętrzny tego organu stanowiącego właściwy w tym
zakresie. Powyższe oznacza, że rozpatrzeniem petycji może zająć się odpowiednia komisja.
Powierzenie rozpatrywania petycji komisji jest w pełni uzasadnione, albowiem możliwość
napływu do Rady znacznej liczby petycji i konieczność każdorazowego ich rozpatrywania na
sesji może doprowadzić do zaburzenia toku jej pracy. Uzasadnionym zatem jest, by Rada
wskazała w Statucie jako organ wewnętrzny właściwy w tym zakresie Komisję Rewizyjną,
zwłaszcza z uwagi na jej przedmiot działania:
- kontrola działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie postępowań w sprawach petycji, skarg i wniosków,
W świetle powyższego, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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