
UCHWAŁA NR XXXII/762/20 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bydgoszczy na 2021 r. 

Na podstawie art. 18 b oraz art. 21 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bydgoszczy na 2021 r. 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Monika Matowska 
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PLAN PRACY  
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
na 2021 rok  

 
Zgodnie z art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji rozpatrywać będzie skargi na działania Prezydenta Miasta i miejskich 
jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 
 
Działania podejmowane będą w oparciu o przepisy: 
-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
 
Plan pracy został przyjęty na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2020 r. 
 
          

 
 
Robert Kufel 
 

    Przewodniczący Komisji 
  Skarg, Wniosków i Petycji 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrywać
będzie skargi na działania Prezydenta Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje
składane przez obywateli.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 3 Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plany pracy oraz
sprawozdania z działalności.

Przedstawiony do zatwierdzenia plan pracy na 2021 rok został przyjęty przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji.
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