
UCHWAŁA NR L/365/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/75/07  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice wprowadza się następujące zmiany:
- w § 2 po punkcie 5) dodaje się pkt 5a) w brzmieniu: "5a) Komisję Skarg Wniosków i Petycji - oznacza 
Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach,"

- w § 12 uchyla się ust. 1,
- w § 14 po punkcie 2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu: "2a) komisję skarg wniosków i petycji,"
- w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie "1. Sesje przygotowuje przewodniczący za wyjątkiem sesji których 
przygotowanie i zwołanie zostało zastrzeżone dla innych organów na mocy ustaw. "

- w § 36 uchyla się ust. 1,
- w § 37 uchyla się ust. 1,
- § 55. ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:
1) Przewodniczący Rady,
2) Burmistrz,
3) komisje stałe i doraźne,
4) kluby radnych,
5) minimum 1/4 ustawowego składu rady,
6) mieszkańcy w trybie określonym ustawą."

- uchyla się §§ od  61 do 65,
- uchyla się § 67,
- w § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie "1. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy komisji rewizyjnej i komisji 
skarg, wniosków i petycji.",

- w § 92 uchyla się ust. 1 pkt pkt 3 i 5,
- po Rozdziale 7 dodaje się Rozdział 7a w brzmieniu:

"Rozdział 7a
Zasady  i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji

§ 114a. 1. Rada powołuje ze swego grona stałą komisję do rozpatrywania skarg na działania 
burmistrza i  gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do rady.

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

3. Przewodniczącego komisji powołuje rada.
4. Przewodniczący rady kieruje skargę do komisji skarg, wniosków i petycji, w przypadku kiedy rada 

nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, Przewodniczący rady przekazuje ją do rozpatrzenia przez 
właściwy organ.



5. Komisja rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie 
rozpatrzenia wniosku i przekazuje je przewodniczącemu rady.

6. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji, komisja kieruje się zasadami legalności, 
obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.

7. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności -  wyznaczony przez 
niego jeden z członków komisji.

8. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub 
kierownika jednostki organizacyjnej, o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem 
skargi, wniosku i petycji.

9. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają przewodniczący komisji może zaprosić na jej 
posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.

10. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, a okoliczności w nim wskazane 
stanowią podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji.

11. Projekt uchwały zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub 
bezzasadności skargi i wniosku lub propozycję stanowiska rady w zakresie dalszego procedowania 
w sprawie petycji, wraz z uzasadnieniem.

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

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

14. Posiedzenia komisji są protokołowane.”
- uchyla się § 130 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą od początku kadencji Rady Miejskiej na lata 2018-2023.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans



Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany wynikają z potrzeby dostosowania Statutu Gminy Świebodzice do
obowiązujących po zmianach regulacji ustrojowych dla samorządu gminnego wprowadzonych ustawą
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.
poz. 130).




