UCHWAŁA NR 5/18
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Zgorzelec
Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a
art. 22 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
poz. 994 z późn. zm.)

ust. 5, art. 18b ust. 3,
(t.j. Dz. U. z 2018r.,

Rada Gminy Zgorzelec uchwala
§ 1.
W uchwale Nr 88/2003 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Zgorzelec wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 pkt 11 otrzymuje brzmienie : „ przyjmuje skargi, wnioski i petycje mieszkańców oraz nadaje im bieg.”
2) W §18 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu : „Skarg Wniosków i Petycji „.
3) W § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem utworzenia klubu jest przynależność do niego co najmniej 3 radnych”;
4) § 34 otrzymuje brzmienie: "1. Interpelacje dotyczące spraw istotnych dla gminy mają charakter pisemny.
Powinny zawierać krótki opis stanu faktycznego oraz wynikające z niej pytania. Zasady składania
interpelacji oraz udzielania na nie odpowiedzi jak również kwestie dotyczące publikacji ich treści wraz
z odpowiedziami określa art. 24 ust. 3 - 4, oraz 6 - 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)
2. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na najbliższej sesji Rady,
w ramach odrębnego punktu porządku obrad."
5) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„2. Zapytanie składane jest na piśmie i powinno zawierać opis stanu faktycznego jak również zakres
kierowanych pytań.”;
6) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
„Zasady składania zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi jak również kwestie dotyczące publikacji
ich treści wraz z odpowiedziami określa art. 24 ust. 3 -5, oraz 6 - 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)”;
7) § 45 otrzymuje brzmienie:
"Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obrazi dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej gminy."
8) § 48 otrzymuje brzmienie:
„Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt, każdy radny, klub radnych oraz komisje rady. Inicjatywę
uchwałodawczą posiada również grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne
prawo wyborcze w wyborach Rady. Szczegółowe warunki realizacji tej inicjatywy określa uchwała
Rady.”;
9) § 49 otrzymuje brzmienie :
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„1. Podmioty o których mowa w § 48 z wyjątkiem grupy co najmniej 200 mieszkańców przedstawiają
Wójtowi projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt przedkłada projekt Radzie wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie.
3. Projekt uchwały powinien być przygotowany poprawnie merytorycznie i od strony techniki
legislacyjnej, co potwierdza swoim podpisem radca prawny lub adwokat.”;
10) § 84 otrzymuje brzmienie: "1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji składa się z 4 osób, w tym
Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego oraz 2 członków.
2. W skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów.
3. W skład Komisji Skarg
i Wiceprzewodniczący Rady.

Wniosków

i Petycji

nie mogą

wchodzić

Przewodniczący

Rady

4. Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji wybiera Rada.
5. Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji."
11) Po § 84 dodaje się § 84a w brzmieniu: „
1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatruje skargi, wnioski i petycje w sprawach należących do
właściwości Rady na mocy ustawy lub innych przepisów szczególnych.
2. Przewodniczący Rady niezwłocznie po otrzymaniu przekazuje skargę, wniosek lub petycję Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. W uzasadnionych przypadkach kopię pisma Przewodniczący Rady może przekazać do
właściwej ze względu na treść skargi Komisji, celem przygotowania stanowiska dla Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bada zasadność skargi, wniosku lub petycji. W trakcie postępowania
wyjaśniającego Komisja zwraca się do Wójta o zajęcie stanowiska w sprawie i przekazanie niezbędnych
dokumentów zakreślając termin dokonania w/w czynności.
4. Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji przekazuje wg właściwości
skargę, wniosek lub petycję nie podlegającą rozpatrzeniu przez Radę, powiadamiając o tym składającego
skargę, wniosek lub petycję.
5. Jeżeli z treści skargi, wniosku lub petycji nie można odczytać jej przedmiotu Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji za pośrednictwem Przewodniczącego Rady zwraca się do wnoszącego skargę, wniosek
lub petycję o uzupełnienie jej w zakreślonym terminie z pouczeniem iż w przypadku nieusunięcia braków
skargę zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
6. Projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji przygotowuje Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji stanowi jej
treść lub załącznik do projektu uchwały.
7. Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę, wniosek lub petycję o sesji Rady, w której porządku
obrad znajduje się punkt dotyczący rozpatrzenia sprawy.
8. Po podjęciu rozstrzygnięcia w sprawie Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę, wniosek lub
petycję o sposobie załatwienia sprawy, przesyłając również uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.
9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale co do sposobu rozpoznawania skarg i wniosków mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017, poz. 1257 ze zm), a w sprawie rozpatrywania petycji ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870).
10. Do pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uregulowania zawarte w § 70 stosuje się odpowiednio".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Gminy Zgorzelec.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 5/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 19 listopada 2018 r.
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 130 z późn.zm) dokonano nowelizacji przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wprowadzono przepisy wymagające zmian oraz wprowadzenia nowych regulacji w obecnie obowiązującym
statucie gminy.
Niektóre
kwestie
wymagają
stworzenia
całkiem
nowych
regulacji
a
część
istniejących
wymaga
dostosowania
do
przepisów
rangi
ustawowej.
Zgodnie
z zamysłem ustawodawcy projektowane zmiany w statucie powinny zacząć obowiązywać od rozpoczęcia
nowej kadencji organów jst.
Podjęcie niniejszej uchwały w proponowanej treści i formie jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż istnieje
obowiązek powołania nowej komisji stałej Rady - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a co za tym określenia
jej
kompetencji
oraz
trybu
i zakresu
działania
a
także
ilościowego
składu
osobowego.
Ponadto
omawiana
okoliczność
wiąże
się
z pozbawieniem Komisji Rewizyjnej jej dotychczasowego uprawnienia rozpatrywania skarg, co również
wymaga odpowiedniej korekty zapisów obowiązującego statutu. Ponadto diametralnej zmianie ulec muszą
zasady dokumentowania przebiegu sesji, zmiany formy składania interpelacji i zapytań a także udzielania na
nie odpowiedzi oraz uregulowania w zakresie kompetencji mieszkańców do występowania z inicjatywą
uchwałodawczą.
Mając na uwadze w/w okoliczności podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Zgorzelec
w proponowanej treści i formie należy uznać za uzasadnione.
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