
 

 

UCHWAŁA NR ……………./21 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia …………… 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Marcinowice na 2021 rok. 

 

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

713 z późn.zm.) oraz § 49 ust.1 Statutu Gminy Marcinowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 4236 

z późn.zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marcinowice na 2021 rok, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marcinowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr ……………/21 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …………… 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Marcinowice na 2021 rok. 

 

W związku z zapisami w art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz § 49 ust.1 Statutu Gminy Marcinowice, komisje rady przedkładają 

radzie gminy plan pracy oraz pracują na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, zgodnie  

z planem pracy. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały nr ………./21 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …………. 2021 r. 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

NA 2021 ROK 

 

 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021 będzie wykonywała określone statutowo 

czynności pomocnicze, mające na celu umożliwienie Radzie Gminie rozpatrzenie: 

 

1) skarg na działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) wniosków składanych przez obywateli; 

3) petycji składanych przez obywateli. 

 

2. W planie komisji ujmuje się przeprowadzenie postępowań wyjaśniających, wydawanie 

opinii w sprawie wpływających do Rady Gminy: skarg, wniosków i petycji. 

 

3. Terminy posiedzeń komisji będą uzależnione od wpływu do rady Gminy wyżej 

wymienionych spraw. 

 


