UCHWAŁA NR LVII/1736/18
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca Statut Miasta Gdańska
Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Statucie Miasta Gdańska stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta
Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 119,
poz. 2300, zm.: z 2014 r. poz. 472 i 3489), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radni w liczbie co najmniej 3 mogą utworzyć Klub Radnych, działający w oparciu o wspólną
płaszczyznę programową.”;
2) w § 25 ust. 1 uchyla się pkt 4;
3) po § 35 dodaje się § 35 a – 35 i w brzmieniu:
„§ 35a. Rada powołuje Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania skarg
na działania Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz wniosków
i petycji składanych przez obywateli.
§ 35b. Do zakresu działania Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji należy:
1) rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek
organizacyjnych Miasta, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej,
2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,
3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.
§ 35c. 1. W skład Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi od 5 do 7 radnych,
w tym przedstawiciele wszystkich Klubów.
2. Komisję powołuje i odwołuje Rada ze swego składu zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
3. Członkami Komisji nie mogą być Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.
4. W przypadku objęcia przez członka Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji funkcji
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję
o zawieszeniu radnego w pracach członka Komisji i wnioskuje o odwołanie go ze składu na najbliższej
sesji Rady.
§ 35d. 1 Komisja ds. Skarg , Wniosków i Petycji pracuje na posiedzeniach zwoływanych
przez jej Przewodniczącego z urzędu albo na wniosek nie mniej niż trzech członków Komisji
lub na wniosek Przewodniczącego Rady.

Id: 27CF613B-A0A4-4E35-A038-D75EC8CB7D2F. Podpisany

Strona 1

2. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący
Komisji.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby. Zwołanie posiedzenia Komisji powinno być
połączone z podaniem przedmiotu posiedzenia.
4. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy statutowego składu.
6. Przewodniczący Komisji z urzędu lub na wniosek co najmniej 3 członków Komisji w przypadkach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa może podjąć decyzję o wyłączeniu
jawności posiedzenia Komisji.
§ 35e. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek lub petycję:
1) Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji w sprawach w których Rada jest organem właściwym do ich
rozpatrzenia,
2) właściwemu organowi, jeśli Rada nie jest właściwa do ich rozpatrzenia.
§ 35f. 1. Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji po otrzymaniu skargi prowadzi
postępowanie wyjaśniające w sprawie, w tym w szczególności:
1) zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na którą wniesiono skargę, do zarzutów w niej podniesionych,
2) zasięga w miarę potrzeby dodatkowych wyjaśnień i opinii właściwych jednostek organizacyjnych
Miasta.
2. Komisja może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze
swoich członków.
3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja przygotowuje projekt uchwały Rady
w sprawie rozpatrzenia skargi.
§ 35g. Postanowienia regulujące rozpatrywanie skarg stosuje się odpowiednio do
wniosków i petycji.
§ 35h. 1. Członek Komisji ds. Skarg , Wniosków i Petycji podlega wyłączeniu z udziału
w rozpoznawaniu skargi, jeżeli jej przedmiot może dotyczyć praw i obowiązków jego lub jego
małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji na wniosek skarżącego lub z własnej inicjatywy może być wyłączony od udziału
w rozpoznawaniu skargi, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego
bezstronności.
3. O wyłączeniu członka z udziału w rozpoznawaniu skargi rozstrzyga Komisja.
§ 35i. W zakresie nieuregulowanym, do działania Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do Komisji Rady Miasta.”;
4) w § 43:
a) w ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) co najmniej 300 mieszkańców Gdańska posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
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„3. Projekty uchwał wnoszone przez Komisje, Radnych lub Klub Radnych, Przewodniczący składa
Prezydentowi, celem uzyskania jego stanowiska, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady,
na której będą one rozpatrzone. Prezydent przedstawia swoje stanowisko na piśmie z uzasadnieniem.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Klub Radnych w trybie art. 20 ust.6 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym, Przewodniczący przekazuje niezwłocznie Prezydentowi celem uzyskania
jego stanowiska.”,
c) ust. 5 do ust. 8 uchyla się;
5) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Radni mają prawo wnoszenia interpelacji i zapytań kierowanych do Prezydenta.”.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji Rady Miasta Gdańska następującej po kadencji,
w czasie której uchwała została uchwalona.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska
Bogdan Oleszek
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