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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gminy Wierzyca.
Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia
2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2334) – zarządzam ogłoszenie zmian § 11 ust. 2 pkt 7, § 11 ust. 2 pkt 10, § 15, dodanie § 8 ust.4,
§ 11 ust. 11-20 oraz § 15a i § 15 b - statutu Związku Gminy Wierzyca dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. U. Woj.
Pom. z 2012 r. poz. 3762), wynikających z uchwały nr XXXI/142/2018 Zgromadzenia Związku Gmin
Wierzyca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wierzyca , zatwierdzonej
uchwałami Rad Gmin członków Związku. Wyżej wskazane przepisy otrzymały następujące brzmienie:
1) w § 8 po ustępie 3 dodano ustęp 4, w brzmieniu:
„4. Zgromadzenie rozpatruje skargi na działania Zarządu i jednostek organizacyjnych Związku oraz
wnioski i petycje składane przez obywateli, poprzez powołaną w tym celu Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji.”;
2) § 11 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz innych komisji Zgromadzenia Związku;”;
3) § 11 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) uchwalanie regulaminów pracy niewskazanych w statucie komisji Zgromadzenia Związku”;
4) w § 11 po ustępie 10 dodano ustępy od 11 do 20, w brzmieniu:
„11. Posiedzenia Zgromadzenia są jawne.
12. Posiedzenia Zgromadzenia są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
13. Zgromadzenie postanawia o wyłączeniu jawności posiedzenia, jeżeli konieczność ograniczenia
jawności wynika z obowiązujących ustaw. W utajnionej części sesji mogą uczestniczyć: protokolant,
a także, za zgodą Zgromadzenia, inne osoby. Osoby uczestniczące w tajnej części sesji zobowiązane są
do zachowania tajemnicy o przebiegu posiedzenia.
14. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą transmitować i utrwalać obrady za pomocą
własnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, przy czym nie może to utrudniać prowadzenia
posiedzenia.
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15. Głosowania jawne odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań członków Zgromadzenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). W przypadku, gdy przeprowadzenie
głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowań członków Zgromadzenia nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się
głosowanie imienne.
16. W przypadku konieczności przeprowadzenia głosowania imiennego, przewodniczący obrad lub
inna wskazana przez przewodniczącego osoba, wyczytuje kolejno z listy obecności nazwiska członków
Zgromadzenia, którzy odpowiadają jak głosują: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
17. Osoba sporządzająca protokół odnotowuje na listach imiennych do każdej uchwały,
stanowiących załącznik do protokołu, czy dany członek Zgromadzenia oddał głos „za”, „przeciw”,
„wstrzymuje się”.
18. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, sumuje głosy, porównuje
z ilością członków Zgromadzenia obecnych w czasie głosowania, względnie ze składem lub
z ustawowym składem Zgromadzenia.
19. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć członków Zgromadzenia lub
protokolanta.
20. Przewodniczący obrad podaje wyniki głosowania.”;
5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Określa się zasady oraz tryb działania Komisji Rewizyjnej w brzmieniu jak w § 15a niniejszego
Statutu oraz zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu jak w § 15b
niniejszego Statutu.”;
6) po § 15 dodano § 15a w brzmieniu:
„§ 15a. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i jest powoływana i odwoływana przez
Zgromadzenie Związku bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym, którą wybiera się na okres kadencji Zgromadzenia
spośród członków Zgromadzenia Związku. Składa się z trzech członków, którzy na pierwszym
posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Związku.
4. 1) Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości wykonywania
przez niego obowiązków Wiceprzewodniczący;
2) Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku;
3) W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
4) Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad;
5) Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków;
6) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;
2) Dokonywanie kontroli działalności finansowej Zarządu Związku;
3) Na zlecenie Zgromadzenia Związku dokonywanie kontroli doraźnych Zarządu Związku oraz
zakładów i przedsiębiorstw Związku;
4) Opiniowanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Zarządu Związku;
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5) Składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Związku.
6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Zgromadzenia Związku
w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Zgromadzenia.
7. Z przebiegu kontroli sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz kierownik
jednostki kontrolowanej. Sporządzony protokół Przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu
Zgromadzenia. Wyniki swych badań Komisja przedstawia Zgromadzeniu.
8. Po otrzymaniu protokołu kontroli, Przewodniczący Zgromadzenia na najbliższym posiedzeniu
umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia zaleceń pokontrolnych.”;
7) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:
„§ 15b. 1. Zgromadzenie powołuje spośród członków – uczestników Związku Gmin Wierzyca
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie 3 członków. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa
się z Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz członka. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest organem kolegialnym, którą
wybiera się na okres kadencji Zgromadzenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków
i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku.

i Petycji

nie mogą

wchodzić

Przewodniczący

3. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca
w sprawach skarg na działania Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wierzyca oraz Zarządu,
składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.);
2) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca
w sprawach wniosków, składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.);
3) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca
w sprawach petycji, składanych w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 870).
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji realizuje obowiązki na posiedzeniach. Uchwały Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji zapadają zwykłą większością głosów.
5. Podczas przygotowywania i opiniowania projektów uchwał Zgromadzenia Związku Gmin
Wierzyca, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zobowiązana jest stosować:
1) w stosunku do skarg i wniosków – przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.);
2) w stosunku do petycji – przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018
roku, poz. 870);
3) w stosunku do innych zadań zleconych przez Zgromadzenie – właściwe przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji współpracuje z innymi komisjami Zgromadzenia.
7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej pracy, które
powinno zawierać w szczególności:
1) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia skarg na działania Przewodniczącego Zarządu oraz Zarządu,
składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.);
2) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia wniosków obywateli, składanych w trybie ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku,
poz. 1257 z późn. zm.);
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3) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia petycji, składanych w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 870);
4) wykaz najważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas załatwienia skarg, wniosków
i petycji.
8. Sprawozdania, o których mowa w ust. 7, składane są w terminach:
1) roczne z działalności w roku poprzednim – do końca miesiąca lutego każdego roku;
2) na każde żądanie Zgromadzenia.
9. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący, a przypadku braku możliwości wykonywania przez
niego obowiązków Wiceprzewodniczący.
10. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.
11. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
12. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
13. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prowadzi rejestr petycji, skarg i wniosków.”.

WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich

