
Załącznik do Uchwały Nr VII/63/19 

Rady Miasta Helu 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Miejskiej Hel 

(Uchwała nr VII/62/19 Rady Miasta Helu z dnia 25 kwietnia 2019 roku) 

 

Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 1.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zwana dalej Komisją jest organem Rady Miasta Helu, zwanej dalej 

Radą i działa na podstawie Statutu Gminy Miejskiej Helu, zwanego dalej Statutem oraz niniejszego 

regulaminu. 

2. Komisja podlega Radzie , jest Stałą Komisją mająca na w celu rozpatrywanie skarg na 

działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez 

obywateli oraz pism skierowanych do Komisji decyzją Rady. 

§ 2.  

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków 

2. Komisji. W skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Helu. 

3. Członków Komisji wybiera i odwołuje Rada Miasta Helu. 

4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji, prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. 

5. Członkowie Komisji podlegają̨ wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji 

w sprawach, w których może powstać́ podejrzenie o ich stronniczość́. 

6. W sprawie wyłączenia członków Komisji decyduje pisemnie jej Przewodniczący. 

7. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada Miasta Helu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 3.  

1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy: 

a) rozpoznawanie skarg na działania burmistrza; 

b) rozpoznawanie skarg na działania gminnych jednostek organizacyjnych; 

c) analiza i wskazywanie kierunków działania na podstawie wniosków obywateli; 

d) analiza i wskazywanie kierunków działania na podstawie petycji obywateli. 

§ 4.  

1. Zadaniem Komisji skarg, wniosków i petycji w przypadku skargi jest: 

a) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 

b) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również 

wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie. 

2. Zadaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przypadku wniosków jest rzetelna analiza wniosku 

i weryfikacja potrzeby usprawnienia, ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia 

pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

3. Zadaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przypadku petycji jest analiza żądania zmiany przepisów 

prawa stanowionych przez organy gminy, potrzeby zmiany, podjęcia rozstrzygnięcia 

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 

lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. 

§ 5.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje i opiniuje sprawy dotyczące skarg na działania burmistrza 

i gminnych jednostek organizacyjnych, oraz wnioski i petycje obywateli. W tym celu może wnioskować 

o złożenie wyjaśnień do osób lub organów zainteresowanych lub powiązanych z treścią skargi, petycji lub 

wniosku a także zapoznać się z dokumentami koniecznymi do rozpoznania skargi, petycji czy wniosku bez 

zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni. 



§ 6.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego 

w miarę̨ potrzeb. 

2. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół. 

3. Uchwały Komisji zapadają̨ zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

4. składu komisji w głosowaniu jawnym. 

5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. 

§ 7.  

Komisja może skierować do burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy 

zalecenia, uwagi i wnioski w sprawie usunięcia nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich 

konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości. 

§ 8.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa sprawozdanie ze swojego posiedzenia Radzie Miasta 

każdorazowo po rozpatrzeniu skargi, wniosków lub petycji, przedstawiając w tej sprawie swoją pisemną 

opinię. Niezależnie od powyższego członek Komisji może przedstawić swoją odrębną opinię w badanej 

sprawie. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na pierwszej sesji każdego roku składa Radzie Miasta Helu 

sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 

§ 9.  

Komisja jest zobowiązana do prowadzenia Rejestrów wpływów i udzielonych odpowiedzi procedowanych 

spraw. 

§ 10.  

Obsługę techniczno - biurową Komisji prowadzi Urząd Miasta Helu. 

 


