
UCHWAŁA Nr XXXIX/310/18 

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 13 września 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dygowo  

 

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

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr VI/49/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Dygowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r., poz.3187 ze zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 53 ust. 2 lit b) otrzymuje brzmienie:  

"imienne z mocy przepisów ustawy lub decyzją Rady podjętą zwykłą większością głosów". 

2) § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Radny, głosuje za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego 

wykazu głosowania, dodatkowo sygnalizując sposób głosowania przez podniesienie ręki". 

3) w § 62 dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: 

"Skarg, wniosków i petycji działająca w zakresie rozpatrywania skarg na działania Wójta 

i gminnych jednostek organizacyjnych oraz składanych do Rady wniosków i petycji, 

a w szczególności: 

- badania zasadności skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych 

i kierowanie w tym zakresie wniosków do Rady o podjęcie uchwał, 

- rozpatrywanie i analiza wniosków i petycji kierowanych do Rady i kierowanie w tym zakresie 

wniosków do Rady o podjęcie uchwał". 

4) po Rozdziale 9 dodaje się Rozdział 9 A w brzmieniu: 

 

"Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji 

 

§ 1021 Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych 

do Rady skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków 

i petycji składanych do Rady przez obywateli. 



§ 1022 Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez 

obywateli, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji niezwłocznie informuje o tym 

Przewodniczącego Rady. 

§1023.1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające 

w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może: 

1) wystąpić do Wójta albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 

z wnioskiem o zajęcie stanowiska, 

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia, 

3) przeprowadzić czynności kontrolne na zasadach określonych dla Komisji rewizyjnej. 

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, 

o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady. 

 

§1024.1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności 

co najmniej połowy składu Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej 

pracami. 

3. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności 

sprawowania przez niego funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego 

komisji. 

 

§1025.1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez 

niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji 

zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby. 

2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji skarg, 

wniosków i petycji, złoży wniosek o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując 

jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności Komisji ulegają przerwaniu 

do czasu uzupełnienia składu komisji. 

 

§1026.1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada. 



2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich 

członków, na posiedzeniu Komisji. 

 

§1027. W I kwartale roku kalendarzowego, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji 

składa na sesji Rady sprawozdanie z jej działalności". 

 

5) § 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 

3 radnych". 

6) Zmianie ulega załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.  

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji organów Gminy Dygowo następującej 

po kadencji w czasie której niniejsza uchwała została podjęta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXXIX/310/18 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 13 września 2018 roku 

 

 

 

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie. 

3. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. 

4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), wprowadza szereg zmian w zapisach Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432). 

W związku z powyższym należy dostosować niektóre zapisy Statutu Gminy Dygowo 

do obowiązujących przepisów. Ponadto zmiany w systemie oświaty spowodowały zmiany 

w nazewnictwie szkół wobec tego dostosowując się do przepisów zmieniamy wykaz gminnych 

jednostek organizacyjnych. 


