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ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile

Na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 11432) uchwala się, co następuje:

ł. W Statucie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”

z

siedzibą

w

Pile

opublikowanym

obwieszczeniem

Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r.
poz. 2804 i 6574 oraz z 2016 r. poz. 5040) wprowadza się następujące zmiany:
1) w*13:
a) uchyla się ust. 2;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3-8 w brzmieniu:
‚„3. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzei umożliwiających sporządzenie

i utrwalenie imiennego wykazu głosowati członków Zgromadzenia oraz poprzez
równoległe do oddawanego głosu podniesienie ręki.
4. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 3, nie jest
możliwe z przyczyn technicznych oraz w innych przypadkach określonych ustawą,
przeprowadza się głosowanie imienne.
5. Glosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że członkowie Zgromadzenia kolejno,

w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez Przewodniczącego Zgromadzenia,
oddają glos ustnie.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Wyniki głosowania
ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji, z zastrzeżeniem ust. 7.

są

2. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić przerwanie transmisji i
utrwalania obrad Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, jeżeli wymaga tego
ochrona tajemnicy prawnie chronionej.
3. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić ograniczenie transmisji i
utrwalania obrad w sposób określony w ust. I w trakcie przeprowadzania
głosowania tajnego, w szczególności polegające na ograniczeniu rejestracji obrazu
w odniesieniu do miejsc oddawania głosów.”;
5) po 2l dodaje się 2la-2le w brzmieniu:
„*21a. 1. Zgromadzenie powołuje trzyosobową Komisję Skarg, Wniosków i
Petycji, w tym jej Przewodniczącego i jego Zastępcę.
2. Członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą być:
1) Przewodniczący Zgromadzenia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) członek Zarządu.
3. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy
przeprowadzenie postępowania służącego rozpatrzeniu przez Zgromadzenie:
1) skarg na działanie Zarządu, jednostek organizacyjnych Związku oraz
kierowników tych jednostek, z wyłączeniem skarg na te podmioty, których
rozpatrywanie zastrzeżone jest ustawowo do właściwości innych niż Zgromadzenie
organów,
2) wniosków składanych do Zgromadzenia,
3) petycji składanych do Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie może zobowiązać Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do
prowadzenia dodatkowo spraw innych niż określone w ust. 3.

2. Jeżeli przedmiot rozpatrywanej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
sprawy

tego

wymaga,

Przewodniczący

Komisji

może

wystąpić

do

Przewodniczącego innej komisji Zgromadzenia o:
1) udzielenie informacji lub przekazanie materiałów będących w dyspozycji
komisji,
2) zajęcie stanowiska w sprawie przez

tą komisję,

3) zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji.
3. W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
może zaprosić na posiedzenie autora skargi, wniosku lub petycji. Niestawienie się
autora skargi, wniosku lub petycji na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
4. Do postępowania prowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
przepisy *21 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
*2 id. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym przeprowadzanym w obecności co najmniej dwóch członków.
2. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
*21e. I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje i przedstawia
Zgromadzeniu opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie
skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały w tym przedmiocie. W
przypadku skargi, wniosku lub petycji ponowionej opinia może zawierać wniosek
o podtrzymanie poprzednio zajętego stanowiska.
2. Jeżeli przedmiot rozpatrywanej przez Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
sprawy tego wymaga, Komisja może przygotować i wystąpić do Zgromadzenia z
inicjatywą podjęcia uchwały służącej realizacji wniosków z rozpatrzonej skargi,
wniosku lub petycji.”.
6) uchyla się

* 53.

UZASADNIENIE

W dniu 3 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia II stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli

w procesie wybierania,

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130),
która wprowadziła szereg zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania samorządu
gminnego, w tym także zmian dotyczących zakresu i trybu działania rady gminy. Do
kluczowych zmian w tym przedmiocie zaliczyć trzeba zmiany dotyczące sposobów głosowań
przez radę gminy, a także wprowadzenie:
-

wymogu transmisji sesji rady gminy i jej utrwalania za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dżwięk,
-

obowiązku

powołania

przez

radę

gminy

komisji

skarg,

wniosków

i petycji,
-

ustawowej instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do zgromadzenia związku stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy, konieczna jest aktualizacja statutu Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile w
zakresie przepisów dotyczących zasad i trybu działania Zgromadzenia Związku tak, by
zapewnić ich zgodność z nowowprowadzonymi regulacjami ustawowymi.
W związku z wejściem w życie art. 67 a ust. I ww ustawy uchyla się

53.

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni
uzasadnione.
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