
PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………….

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia ………. 2021 r.

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 66 Uchwały Rady Miejskiej w Izbicy

Kujawskiej  z  dnia  28  grudnia  2018  roku  w  sprawie  Statutu  Gminy   Izbica  Kujawska

(Dz. Urz. z 2019 r., poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej

za 2020 rok jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

            Marek Śledziński



Załącznik do Uchwały Nr ……………

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia …………. 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy

Kujawskiej  za 2020 rok

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku pracowała w oparciu o sprawy, które zostały

przekazane do rozpatrzenia.

Komisja odbyła 4 posiedzenia.

W pracach komisji uczestniczyli wszyscy członkowie potwierdzając swój udział podpisem na 

liście obecności. Każdorazowa nieobecność została usprawiedliwiona.

Tematem posiedzeń było:

� Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

Po  rozpatrzeniu  skargi  komisja  uznała  że  skarga  jest  bezzasadna.  Komisja

przygotowała projekt uchwały celem przedstawienia pod obrady rady.

� Rozpatrzenie petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.

Po  zapoznaniu  się  z  dokumentami i  dokładnym przeanalizowaniu  sprawy komisja

jednogłośnie uznała, że petycja nie może zostać uwzględniona i przygotowała projekt

uchwały celem przedstawienia pod obrady rady.

� Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok.

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2019 rok.

� Rozpatrzenie petycji  złożonej  przez  Panią  Renatę  Sutor  w interesie  publicznym w

zakresie  zmiany  przepisów  prawa  miejscowego  –  wprowadzenie  tarczy

antykryzysowej. 

Po zapoznaniu się  z petycją  komisja uznała,  że petycja   nie zostaje  uwzględniona.

Następnie komisja przygotowała projekt uchwały celem przedstawienia pod obrady

rady.

� Rozpatrzenie petycji  złożonej  przez  Panią  Renatę  Sutor  w interesie  publicznym w

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Po zapoznaniu się  z petycją  komisja uznała,  że petycja   nie zostaje  uwzględniona.

Następnie komisja przygotowała projekt uchwały  celem przedstawienia pod obrady

rady.

� Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej.

Po zapoznaniu się z petycją i jej przeanalizowaniu komisja przyjęła projekt uchwały w

sprawie przekazania petycji według właściwości Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Zofia Warda


