
UCHWAŁA NR XŁ11360/21 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 

uchwala się, co następuje: 

* 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych z częstotliwością  umożliwiającą  jej wykonywanie 
zadai, o których mowa w ustawie oraz Statucie Gminy Krasocin, do których należą: 
1) rozpatrywanie skarg na działania organu wykonawczego gminy i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów uchwał  w zakresie rozpatrzenia petycji 
składanych przez obywateli. 

2. Komisja zbiera się  każdorazowo po wpłynięciu do Rady Gminy skargi, wniosku, petycji. 

3. W razie wpłynięcia do Rady Gminy większej liczby skarg, wniosków, petycji, Komisja może zebrać  się  
na dodatkowym posiedzeniu, w celu dokonania okresowej oceny lub zbiorczej analizy skarg, wniosków, petycji 
wniesionych do Rady Gminy. 

2. Poza postanowieniami §1 Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych w terminach 
zapewniających dokonanie następujących czynności: 

1) opracowanie sprawozdania z realizacji plami pracy Komisji za II półrocze 2021 r.; 

2) opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za I półrocze 2022 r.; 

3) opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XŁI/360/21 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r, 

w sprawie plana pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), komisje podlegają  radzie gminy, przedkładają  jej plan pracy oraz 
sprawozdania z działalności. Mając powyższe na względzie, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwaly. 
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Bog.  
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