UCHWAŁA NR XLIX/587/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr I/4/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97, poz. 2576, z 2003 r. Nr 96,
poz. 1696, z 2007 r. Nr 22, poz. 501, z 2011 r. Nr 26, poz. 586 oraz z 2018 r. poz. 4021), § 105e otrzymuje
brzmienie:
„§ 105e. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracuje w oparciu o następujące zasady:
1) Przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od wpływu do Komisji skargi, wniosku lub petycji
przekazanych przez Przewodniczącego Rady zwołuje posiedzenie celem ich rozpatrzenia,
2) jeżeli Komisja nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, Przewodniczący
Komisji niezwłocznie przekazuje skargę, wniosek lub petycję Przewodniczącemu Rady
z wnioskiem o przesłanie właściwemu organowi i powiadomienie składającego,
3) ustalenia Komisji w formie wskazanej w § 105d przekazywane są Przewodniczącemu Rady, który
wprowadza ten temat na najbliższą sesję,
4) ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skargi, wniosku lub petycji podejmuje
Rada w formie uchwały,
5) podczas rozpatrywania skarg, wniosków i petycji Komisja prowadzi postępowanie w sposób
umożliwiający bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie
i ocenę,
6) stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania,
7) Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Burmistrza lub kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych
ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji z zachowaniem przepisów o tajemnicy
prawnie chronionej. Burmistrz lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązani są do
udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów w terminie 5 dni.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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