Uchwała Nr LII / 301 / 2018
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.
Na podstawie art. 3 ust. 1, 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28.10.2015
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r.
poz. 4345, z 2017 r. poz. 3419) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. 1. W porządku obrad każdej sesji przewiduje się składanie informacji przez Burmistrza
o działalności w okresie międzysesyjnym oraz zgłaszanie interpelacji, zapytań
i wniosków przez Radnych, w tym do informacji Burmistrza o działalności w okresie
międzysesyjnym.
2. Odpowiedzi na pytania i uwagi zgłoszone przez radnych do sprawozdania
z działalności Burmistrza udziela Burmistrz, jego Zastępca lub Sekretarz.
2) § 48 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz przyciśnięcie odpowiedniego
przycisku, przy wykorzystaniu elektronicznego urządzenia, które oblicza i imiennie rejestruje
wyniki głosowania.
2. W razie braku możliwości przeprowadzenia głosowania, przy wykorzystaniu
elektronicznego urządzenia z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie jawne
imienne. W protokole odnotowuje się nazwiska radnych, którzy oddali głosy „za”, „przeciw”
oraz „wstrzymujące się”.”
3) § 59 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady oraz Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.”
4) tytuł rozdziału IX otrzymuje brzmienie:
„Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”
5) Rozdział IX Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otrzymuje
brzmienie:
„§ 105. Rada rozpatruje skargi dotyczące działalności Burmistrza oraz kierowników jednostek
organizacyjnych, wnioski i petycje obywateli sprawach należących do zadań Gminy. W tym
celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 106. 1. W skład komisji skarg wniosków i petycji, zwanej dalej Komisją, wchodzą radni, w
tym przedstawiciele delegowani przez wszystkie kluby radnych.
2. Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż 5 radnych.
3. Komisja realizuje swoje obowiązki na posiedzeniach Komisji.
§ 107. 1. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
2. Zastępcę przewodniczącego Komisji wybiera Komisja.
3. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego,
organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.
§ 108. 1. Do zakresu działania komisji należy:
1) rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
2) rozpatrywanie wniosków i petycji obywateli.
§ 109. 1. Komisja Rady rozpatrując skargę jest zobowiązana:
1) do wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze,
2) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, tj. uznania skargi
za zasadną bądź uznania za bezzasadną,
3) skargę za zasadną uznaje się wówczas, jeżeli w toku postępowania znajduje
się potwierdzenie zarzutów wnoszonych przez skarżącego,
4) skargę za bezzasadną uznaje się wówczas, jeżeli w toku postępowania nie znajduje
się podstaw do uznania zarzutów wnoszonych przez skarżącego,
2. Komisja może wysłuchać strony wnoszącej skargę oraz strony, na którą skarga została
wniesiona.
3. Po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji, Komisja przedkłada Radzie projekt uchwały
zawierający stanowisko Komisji w danej sprawie.
§ 110. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji
w miarę potrzeb.
2. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji,
a w razie nieobecności przewodniczącego, zastępca przewodniczącego Komisji.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz

