Projekt
z dnia 9 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek- Zdrój
Na podstawie: art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 1 i 2,
art. 23 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Miejska Lądka- Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej nr XV/95/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta i Gminy Lądek- Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 ust. 1 skreśla się pkt. 4.
2) w § 21 skreśla się ust. 2 i 3.
3) W § 22 skreśla się ust. 1 i 2.
4) w § 40 skreśla się ust. 1.
5) w § 53 ust. 1 dodaje się pkt 5 o treści:
5) komisję skarg, wniosków i petycji.
6) Po § 57 dodaje się § 57a i § 57b o treści:
§ 57a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa w oparciu o następujące zasady:
1) Przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od wpływu do komisji skargi lub petycji przekazanej przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej zwołuje posiedzenie celem rozpatrzenia;
2) Ustalenia w formie uchwały komisji przekazywane są Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który wprowadza
ten temat na sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
3) Do sposobu składania i rozpatrywania petycji stosuje się ustawę o petycjach.
§ 57b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi w sprawach, dla których właściwa jest Rada
Miejska, zgodnie z przepisami kodeksu administracyjnego.
2. Skargę, o której mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. W razie wątpliwości dotyczących właściwości organu lub wątpliwości czy złożony
dokument jest skargą rozpatrywaną w trybie określonym w Dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego,
Przewodniczący Rady kieruje do radcy prawnego lub pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu wniosek
o wydanie opinii w tym przedmiocie. W razie niewłaściwości Rady lub trybu skargowego, wniosek (skargę)
przekazuje się do Burmistrza.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bez zbędnej zwłoki podejmuje działania zmierzające do rozpatrzenia
skargi, tak aby w ustawowym terminie udzielić odpowiedzi na skargę.
4. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji występuje pisemnie do osób, których działania lub
zaniechania dotyczy skarga, o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia skargi i zajęcia
przez komisję stanowiska.
5. Rozpatrywanie skarg następuje na posiedzeniu komisji. Przed zajęciem stanowiska Komisja ma obowiązek
wysłuchać osoby, której działalności skarga dotyczy. Na posiedzenie zaprasza się skarżącego, jednak jego
nieobecność nie wstrzymuje rozpatrzenia skargi.
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6. Komisja ma prawo korzystać z pomocy merytorycznych pracowników Urzędu oraz wszelkiej pomocy
prawnej przy rozpatrywaniu skarg .
7. Komisja ma obowiązek dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny przedstawionych wyjaśnień i dokumentów.
W szczególności Komisja nie uznaje zasadności skargi, jeśli postępowanie osoby, której skarga dotyczy, było
zgodne z prawem i przyjętymi standardami postępowania.
8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje projekt uchwały Rady Miejskiej, w którym proponuje:
1) uznanie skargi za zasadną, albo
2) uznanie skargi za niezasadną.
9. Do projektu uchwały wymienionego w ust.8 załącza się uzasadnienie faktyczne i prawne, w którym komisja
szczegółowo określa jakie zarzuty i na jakiej podstawie uwzględniła, oraz jakie zarzuty skargi nie zostały
uwzględnione i z jakiej przyczyny.
10. Nie przyjęcie przez Radę stanowiska zaproponowanego przez Komisję w projekcie uchwały nie oznacza
automatycznie przyjęcia stanowiska przeciwnego.
11. Rada Miejska udziela skarżącemu odpowiedzi na skargę powołując się na podjętą uchwałę, wyczerpująco
odnosząc się do zarzutów skargi, przy czym przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio."
7) § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Komisje (z wyłączeniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) działają zgodnie z ramowym planem pracy
zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
8) skreśla się § 72.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 21 października 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
W dniu 21 października 2018 r wchodzi w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym
zamieszczona w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli i formie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 130)
Unormowała ona w sposób odmienny od treści Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój sprawy: 1)
głosowania jawnego (tj. za pomocą specjalnych urządzeń),
2) sposobu rozpatrywania skarg na działanie gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji
składanych przez obywateli poprzez powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
3) transmisji obrad Rady Miejskiej,
4) interpelacji i zapytań Radnych.
W.w. przepisy ustawy mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Przedkładany projekt uchwały o
zmianie statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój dostosowuje treść statutu nowych unormowań.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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