
imi ~2<

** '

UCHWAŁA NR 11/15/2013
RADYMIEJSKIEJW GLINOJECKU

z dnia 29 iisiopaoazm 3 r.

w xprawie zmian w sumie Gminy Glinojeck

Nn podsinwie ari, lon nsi 4 ustawy z dnia : kwciniii 1997 r Koiisiyiucji kzeczypospoiiiej Polskiej (D7
U .z 1997 r, ni 78. ponm ze ZIIL) i m.] usi. i usiowy z dnia ii ninrcn iwa r o samonądzle gminnym ( Dz l;
z 1013 r. poz 994 ze zm. )Rniia Miejska w Glinojecku ucliwnlz co nnsrepnjo

51. w Smuci: Gminy Glinojeck przyjeiyrn uchwalą Nr nino/woz Kmly Miejskiej w Glinojecku ziinia
20 griiunin 2002 roku ze zmianami wpmwiadm się nnsienującc›miany
iiroziizini IX „Zasady i iryb działaniaKomisji skarg, wniosków i peiycji" oirzyniuje hr7ml0

l25. Komisja skarg. wnio ów i peiyeji jesi sinin Komisje mająca na w eeiii rozpauywamc :kmg
nu dzialalność wojin i gminnych ieiinosiek argummyjnychum wniosków i petycji skladanych „noz
obywnieii

@ izo. lezeli Rada Miejska nie jesi właśc'iwn do rozpatrzeniu skarg, wniosków iuii polycji o których
niown wgizs Przewodniczący Komisji skarg wnioskow ipeiycji niezwlocznie PWCKGMUJE: je
Pruwndniczącemu karty Miejskiej wnioskiem opluknmme wlaściwcmu organow
i poWiadoii-iienieknosząceiin skargę. wniosek iuo peiycje.

@ 127. i„ Kamisja skarg, wnioskow i peiycji. roznennjnc skargę, wninstk lub neiycie mozemSięgnqc
opinii ekspenow, wysicpowoz ozuiecie stanowiska do nurniisirzo Miasin inmilly lub klemwników
gminnych jednosick organizacyjnych

ŻVKum skazg, wnioskow . pozycji, zajmuje sinnoWisko Wspmwlc sknrgi„ wniosku !ub miycji
i przeknznje je PrzcwodnlcząccmuRady Miejskiej

ĘIZR i kalad komisji wchodzi zesiaiinycn, wiym przedsiowicieie wszysikicn klubów
z wyjąikicm przewodniczącego i WiccprzewodmczącychRally

z Przewnoniezneego oniz noznsiniycii czlonkow Komisji wyoiern Ruda Miejska
3. odwolanie czlonkowKomisji nosiepuje na msadncn okicsionycnw ust z
@ i29 chwollniczący Komisj organizuje pracę Komisji. prowadz jej obrniy w przypadku

nleobccnośu ewrxiniczncego Kol sji lub .iieinoziiosci ilzin dnia, jego zni min wykonujewyznaczony
czlonek Komisji.

jim I Komisja skil-g, wnioskow ipeiycji ubmduje nn posiedzeniach zwoiywnnycn przez
lewudniczącega w mim; poirzeb

:: z posicozk 'n spunądza protokói. który nnwmitll być podpisany przez wszysikicii
człanków ko j czesiniczącycnwpociedzeniu

:; ul. i. Uchwały komie,; „mame, zwykin większością giusów w obecnosci, w najmniej polowy
skioiiii komisji w giosowaniujawnym

2. w przypuiiku rownej liczby glosow rosn-zyga glos Przciyocinicznccgo Komisji

5132 Komisja skaig, wiilaskńw ipeiycji skiniin :pmwwdanic zc swoje-gn posiedzenia lowic
Miejskiej kamummwo pu rozparrzeniu skargi, wnioskow inn peiycji, praeiismwiaiqn, w iej „mowe
swoją pisemną cp' Niezalezllle od nowyngo c7|onck komisji moze prledslawić swoją oureoną
opinię ». badniiej sprawie

y I33. Pizy zalatwlxmn skarg. wnioskow i peiycji Komisji kieruje się ograniczeniamiwynikinicymi
zabowiqzujących powszechnieprzepisow prawna".

52. Wykonnnie ucnwniy pawiana sie Blimllslrznwi Minsla . Glullly Glinojeck
53. !, Ucnwnin wenoozi w zycie mi uplywie 14 dni od ogioszeni w Dzienniku Urzędowym ancwódnwa
„~ k .MM» m lego
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Uzasadnienie

w dniu 3! snym-ia 2013 r. www w zycie usinwu : dnia i i styczniamix i „ Zmlnme niektórych umu—
w celu zwiększenia „amin obywateli w prnccsle wybiera „ fuiikqunnwa & i knnlmluwania niektórych
organow pubiicmyun (mu. zzmxi mm na) An Isa—_i usiawy wsumie. ze prwpisy kłuryrm
zmieniona uslmjowe ustawy samonądowc siosnwać nalezy (lu kadencji organum następujących po mumii
wnusia klćmj niuiejsm usuwa „ma wzycin Podstawnwym aklem prawnym regulującym pimpisy
mmvjowo-organimcyjnegminy im je] slim" Pnzcdloznny piwku uchwaly uwm zmiany o które wnnsil
Organ Nadmru - ancwodn Mamwleckl Zasady Hryb «imam Knmisn ska . wniosków urn—Qui
nie powinny być laki: Jak Kum '. Rewizyjnej waivku „yin niu w/W Komi wpmwadzihśmy do
siaunu nddzielny mmziai

Mając powylsm na uwadm wnuszę o „niwie slasownej uchwal .

Sporządził -

Wenn-Jia lwuna—llupeklor us. obslugi Runy,
kadr ! naumru nad pl. sluzby zdrowix
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