
UCHWAŁA Nr V/13/2019  
RADY MIEJSKIEJ w GIŻYCKU  

z dnia 30 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie petycji. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym                              

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.                             
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 870)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uwzględnia się żądanie zmiany przepisów uchwały nr VI/22/03 Rady Miejskiej                            
w Giżycku w sprawie Statutu Miasta Giżycka, będących przedmiotem petycji z dnia 28 sierpnia 
2018r. Związku Zawodowego Oświata z siedzibą w Katowicach, w zakresie sposobu 
rozpatrywania skarg. 

U z a s a d n i e n i e 

Związek Zawodowy Oświata z siedzibą w Katowicach, ul. Słowiańska 1, 28 sierpnia 2018r. 
złożył petycję skierowaną do Rady Miejskiej w Giżycku. Przedmiotem petycji było żądanie 
zmiany przepisów prawnych wyrażonych w treści uchwały nr VI/22/03 Rady Miejskiej                             
w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka dotyczących pozycji 
prawnej komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku oraz zmiany dotychczasowego działania 
(procedowania) komisji rewizyjnej. Podmiot składający petycję podważył dotychczasowy 
model procedowania Komisji, który zdaniem wnioskodawców sprowadzał się                                            
do samodzielnego rozpoznawania spraw wnoszonych do Rady Miejskiej w Giżycku oraz 
własnego decydowania względem zasadności określonej skargi. Wobec tego podmiot 
składający petycję wniósł o zmianę norm prawa miejscowego poprzez dostosowanie 
istniejących regulacji względem przepisów ustawowych oraz zmianę dotychczasowego 
sposobu działania (procedowania) komisji rewizyjnej w ten sposób, że wszelkie skargi składane 
do Rady Miejskiej w Giżycku, będące w jej właściwości będą rozstrzygane przez organ w formie 
uchwały, a nie komisję rewizyjną Rady Miejskiej. 

Rada Miejska w Giżycku uchwałą nr LVII/112/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie 
zmiany Statutu Miasta Giżycka, w konsekwencji nowelizacji przepisów ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym, które wprowadziły obowiązek powołania przez organy 
samorządu terytorialnego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dokonała zmian w Statucie 
Miasta Giżycka zgodnie z żądaniem podmiotu składającego petycję.  

Do treści Statutu Miasta Giżycka wprowadzono Rozdział Va. „Zasady i tryb działania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji”: 

§ 781. 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. 

§ 782. 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 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. 

§ 783. Biuro Rady prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do których rozpatrzenia właściwa 

jest Rada.". 

Reasumując należy uznać, że przytoczona nowelizacja Statutu Miasta Giżycka jest zgodna                      

z żądaniem podmiotu składającego petycję. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku.                              
. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                

 Przewodniczący 
       Rady Miejskiej w Giżycku 
           Robert Kempa 

 
 


