UCHWAŁA NR XLV/539/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 8 października 2018 r.
uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. skarg oraz określenia zakresu jej
działania i składu osobowego
Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 15 ustawy 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.
poz.130 i 1349) uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr III/6/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. skarg oraz określenia zakresu jej działania i składu
osobowego, zmienioną uchwałą nr XXVIII/312/2017 z dnia 20 marca 2017 r. oraz uchwałą
nr XXXI/367/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2018 r.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/539/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 8 października 2018 r.
Ustawą 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. z 2018 r. poz. 130, z późn. zm.) została z dniem 31 stycznia
2018 r. znowelizowana m.in. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl
art. 18 b ust 1 ustawy „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji.” Natomiast ust. 3 ww. artykułu wskazuje, iż „Zasady
i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy”.
Obecnie działająca Rada Miejska Inowrocławia została wybrana w wyborach z 16
listopada 2014 r., zatem jej kadencja skończy się 16 listopada 2018 r., tj. w dniu i miesiącu
odpowiadającym dniowi i miesiącowi wyborów (art. 16 ustawy o samorzadzie gminnym).
Przepis art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym ma natomiast zastosowanie do
kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie
której weszła w życie 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 (art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.). Stąd też zaszła
konieczność uchylenia uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. skarg oraz określenia zakresu jej działania i składu
osobowego, zmienioną uchwałą nr XXVIII/312/2017 z dnia 20 marca 2017 r. oraz uchwałą
nr XXXI/367/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. i określenia zasad i trybu działania komisji
skarg, wniosków i petycji w Statucie Miasta Inowrocławia.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.
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