
 

 

UCHWAŁA NR LVII/112/2018 

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 

z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Giżycka uchwalonym uchwałą Nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 

28 lutego 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 3580)  wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  w § 9 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

2)  uchyla się § 29 

3)  uchyla się § 30 

4)  w § 43 wprowadza się zmiany: 

a)  ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:„6) mieszkańcy Giżycka na zasadach określonych ustawą oraz 

uchwałą Rady Miejskiej”., 

5)  § 49 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie odbywa się jawnie i imiennie za pomocą elektronicznego systemu głosowania 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych i podniesienie ręki. 

2. W przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe głosowanie przy użyciu 

elektronicznego systemu głosowania Przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie imienne a radni 

wyczytywani w kolejności alfabetycznej odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”) 

co zostaje odnotowane przy nazwisku radnego na liście głosowania imiennego. 

3. Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik 

głosowania.”; 

6)  w § 55 ust.1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Komisję Skarg Wniosków i Petycji, której zasady i tryb działania określone zostały w Rozdziale 

Va.”; 

7)  w § 68 skreśla się ust. 4;  

8)  po Rozdziale V dodaje się Rozdział Va w brzmieniu: 
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Rozdział Va.  

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji    

§ 78
1
.  1. Skargi, wnioski i petycje, które wpłynęły do Rady, Przewodniczący przekazuje niezwłocznie 

przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W razie wątpliwości dotyczących właściwości organu 

lub wątpliwości co do specyfiki przedmiotu sprawy, Przewodniczący kieruje do radcy prawnego Urzędu 

wniosek o wydanie opinii w tym zakresie. W razie braku właściwości Rady, przekazuje sprawę Burmistrzowi 

Miasta. 

2. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeb, nie później niż w 

terminie 7 dni od przekazania przewodniczącemu komisji skargi, wniosku lub petycji, przez Przewodniczącego 

Rady. 

§ 78
2
. 1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatruje wpływające do Rady skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Giżycka, kierowników  miejskich jednostek organizacyjnych, wnioski i petycje oraz 

przygotowuje w tej sprawie opinię i przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.  

2. Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi i 

wniosku lub propozycję stanowiska Rady w zakresie w zakresie dalszego procedowania w sprawie petycji, 

wraz z uzasadnieniem. 

3. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, 

rzetelności oraz wnikliwości. 

4. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1, na zasadach 

określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego i przepisach prawnych wydanych na 

podstawie tej ustawy oraz ustawy o petycjach. 

5. Na posiedzenie komisji zaprasza się strony w sprawie, jednak ich nieobecność nie wstrzymuje 

rozpatrzenia sprawy. 

§ 78
3
.  Biuro Rady prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do których rozpatrzenia właściwa jest 

Rada.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

następującej bezpośrednio po kadencji tych organów, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 

16 listopada 2014 r. nie wcześniej jednak niż  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku 

Cezary Piórkowski 
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