
UCHWAŁA NR LVII/388/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 4 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Żarów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2011 r. Nr 2016, 
poz. 3723) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 sformułowanie „Ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) otrzymuje brzmienie:" Ustawa gminna - Ustawę 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)".

2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada składa się z 15 radnych, wybieranych przez mieszkańców w wyborach powszechnych, 
przeprowadzanych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018r., poz. 754 z późn. zm.)”.

3. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obrady Rady są jawne, rejestrowane i transmitowane na zasadach określonych w art. 20 ust. 1b 
ustawy gminnej.”.

4. § 43 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:"7) Przebieg głosowania z wyszczególnieniem imiennych wykazów 
głosowań radnych, liczby głosujących, głosów "za", "przeciw" i „wstrzymujących się".

5. § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Radni, Burmistrz oraz grupa mieszkańców gminy w liczbie co 
najmniej 200, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.”.

6. uchyla się § 51,

7. § 55 otrzymuje brzmienie:

„§ 55. 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w przypadkach wskazanych w Ustawie i odrębnych 
przepisach.

2. Przy głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczący obrad odczytuje z listy imiona i nazwiska 
radnych oraz wzywa ich do jednoznacznego opowiedzenia się, czy są "za", "przeciw" czy "wstrzymują się" 
od głosu.

3. Przewodniczący obrad zaznacza sposób głosowania poszczególnych radnych, a lista osób głosujących 
jest załącznikiem do protokołu sesji, z zaznaczeniem do którego punktu porządku obrad się odnosi.”.

8. W § 59:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem 
radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.”;

2) Po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Id: 9CCA5E17-E4EB-47AC-AE5D-DD87929DA26A. Podpisany Strona 1



„5. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich 
klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.”.

9. W § 67 w ust. 1 uchyla się pkt 3.

10. Po Rozdziale 4. dodaje się Rozdział 4a. w brzmieniu:"Rozdział 4a ZASADY I TRYB DZIAŁANIA 
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

§ 86a. 1. Rada powołuje ze swojego grona stałą komisję do rozpatrywania skarg na działanie Burmistrza 
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do rady.

2. Komisja jest powoływana przez radę w liczbie od 3 do 5, ale nie mniej niż liczba klubów radnych.

3. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów działających 
w radzie.

4. Przewodniczącego komisji powołuje rada.

5. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

1) rozpatrywanie skarg na działanie Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli,

3) rozpatrywanie petycji składanych przez obywateli.

6. Skargi, wnioski i petycje, o których mowa w ust. 1 Przewodniczący rady przekazuje niezwłocznie 
Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W przypadku kiedy rada nie jest właściwa do rozpatrzenia 
skargi, Przewodniczący rady przekazuje ją do rozpatrzenia przez właściwy organ.

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1 kierując się zasadami 
legalności, obiektywizmu i rzetelności. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego 
nieobecności wyznaczony przez niego jeden z członków komisji.

8. Przewodniczący Komisji w terminie 14 dni od wpływu do Komisji skargi, wniosku lub petycji przekazanych 
przez Przewodniczącego Rady Gminy zwołuje posiedzenie celem rozpatrzenia.

9. Komisja skarg, wniosków i petycji pracuje w oparciu o następujące zasady:

1) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prowadząc postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 5 może 
wystąpić odpowiednio do burmistrza albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy z wnioskiem o zajęcie 
stanowiska, w terminie 7 dni.

2) Przed zajęciem stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 5 Komisja może wysłuchać strony w sprawie. 
Przewodniczący komisji informuje strony o wyznaczonym terminie wysłuchania.

3) Rozpatrzenie skargi lub wniosku przez komisję obejmuje: analizę treści skargi lub wniosku, przeprowadzenie 
czynności wyjaśniających, przygotowanie dla rady i przekazanie Przewodniczącemu Rady projektu uchwały 
wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie rozpatrzenia wniosku.

4) Rozpatrzenie petycji przez komisję obejmuje: analizę petycji, przygotowanie dla rady i przekazanie 
Przewodniczącemu Rady  stanowiska  odnośnie  dalszego procedowania w sprawie petycji.

10. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Komisji.

11. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

12. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych 
terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji."

§ 2. W § 117:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Złożoną skargę Przewodniczący Rady przekazuje do rozpatrzenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, która działa na zasadach określonych w Statucie.”

2) uchyla się ust. 2-5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą od początku kadencji Rady Miejskiej na lata 2018-2023.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

W związku z koniecznością dostosowania postanowień Statutu Gminy Żarów do uregulowań zawartych
w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1300),
nowelizujacych ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zasadnym jest wprowadze przedmiotowych
zmian.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym uchwalenie oraz zmiana
statutu należą do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z powyżsym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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