UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 3027 i poz. 3028) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w Rozdziale 3 po § 26 dodaje się śródtytuł w brzmieniu: „KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ”
oraz § 26a w brzmieniu:
„§ 26a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Prezydenta i gminnych
jednostek organizacyjnych dotyczących spraw będących w zakresie zadań własnych gminy oraz wnioski
i petycje składane przez obywateli.
2. Komisja jest powoływana przez radę w liczbie określonej w odrębnej uchwale ale nie mniej niż
liczba klubów radnych.
3. 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.
4. 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, petycji i przekazuje je Przewodniczącemu Rady.
5. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji, Komisja kieruje się zasadami legalności,
obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w raze jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego Komisji.
7. 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 wskazując termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy jednak niż 7 dni.
8. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej
posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
9. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie
Komisji, a okoliczności w nim wskazane stanowią podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie
skargi, wniosku lub petycji.
10. Projekt uchwały zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub
bezzasadności skargi, wniosku lub propozycję stanowiska Rady w zakresie dalszego procedowania
w sprawie petycji, wraz z uzasadnieniem.
11. Komisja proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
12. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
13. Posiedzenia Komisji są protokołowane.”;
2) w Rozdziale 4:
a) w § 31 uchyla się pkt 4,
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b) w § 38 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Przebieg obrad sesji obraz i dźwięk jest rejestrowany i
transmitowany za pomocą urządzenia technicznego. Nagranie przebiegu obrad przechowuje się w
Biurze przez okres kadencji.”,
c) po § 41 uchyla się
śródtytuł o brzmieniu :„INTERPELACJE
I OŚWIADCZENIA” oraz uchyla się paragrafy od § 42 do § 46,

,ZAPYTANIA,

WNIOSKI

d) w § 53:
- ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki oraz
równoczesne naciśnięcie przycisku na urządzeniu elektronicznym do liczenia głosów, które umożliwia
sporządzenie imiennego wykazu głosowań. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: „za",
"przeciw" i "wstrzymujące się". W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy
pomocy elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, przeprowadza się głosowanie imienne. ”,
- ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Głosowane imienne odbywa się w ten sposób, że Radni po wywołaniu
kolejno z listy przez Przewodniczącego, wstają i wypowiadają się ”za„ uchwałą, ”przeciw" lub
"wstrzymują się" od głosu.”,
- dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący, przelicza
oddane głosy 'za', „przeciw" i "wstrzymujące się" i porównując z listą Radnych obecnych na sesji,
względnie ze składem ustawowym Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole
sesji. ”,
- dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć Radnych.
”,
- dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. ”,
e) w § 58 po ust. 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu: „4. Radni mogą kierować do Prezydenta Miasta
interpelacje i zapytania na zasadach i w trybie określonym w ustawie o samorządzie gminnym. ”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
W 2013 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Wałbrzycha. 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
wprowadzone zostały zmiany między innymi w ustawie o samorządzie gminnym. Zmiany te dotyczą przede
wszystkim konieczności utworzenia przez radę gminy komisji skarg, wniosków i petycji; transmisji
i utrwalania przebiegu obrad rady gminy; imiennego głosowania radnych oraz sposobu składania
interpelacji i zapytań.
Powyższe zmiany wchodzą w życie od nowej kadencji rady gminy, wybranej w wyborach
samorządowych 2018 r.
W związku z tym, zasadne jest dostosowanie statutu do obowiązujących przepisów prawa, poprzez
podjęcie uchwały zmieniającej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska

Id: 7CD20DA7-8ECD-42CA-B421-226416ED2C83. Podpisany

Strona 1

