
UCHWAŁA Nr XIV/114/15

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca Statut Legnicy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515)  oraz  art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XVII/163/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Statut Legnicy (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2014 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w  § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada może przyznać „Nagrodę Miasta Legnicy” osobom fizycznym, prawnym lub innym  podmiotom 
nie posiadającym osobowości prawnej. Zasady i tryb przyznawania „Nagrody Miasta Legnicy” określa 
załącznik nr 5 do Statutu.”;

2) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Sesje odbywają się zgodnie z przyjętym planem pracy Rady oraz w miarę potrzeby.”;

3) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na słupie 
ogłoszeniowym znajdującym się najbliżej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

4) w § 34 ust.1 pkt. 7 - skreśla się.;

5) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. Biuro prowadzi rejestr interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.”;

6) § 42 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Opinie, o których mowa w ust. 2 są przedkładane Radzie przez radcę prawnego i Prezydenta w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania przez opiniującego.”;

7) w § 43  ust. 1:

a) pkt. 7 - skreśla się,

b) po pkt. 8 dodaje się pkt. 9  w brzmieniu:

„9) wskazania Wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności związanych z wyjazdami  służbowymi 
Przewodniczącego .”;

8) w § 45:

a) w treści ust. 1  liczbę „25” zastępuję się liczbą „23”,

b) w treści ust. 2 liczbę „13” zastępuje się liczbą „12”,

c) w treści ust. 3  liczbę „15” zastępuję się liczbą „14”.;

9) § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klub Radnych składa się z co najmniej 3 Radnych.”;

10) § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.”;
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11) w Załączniku nr 3 do Statutu „Zasady używania sztandaru Rady oraz łańcuchów z herbem Miasta”  § 1 ust. 8 
otrzymuje brzmienie:

„8. Łańcuchy z herbem miasta są noszone przez Przewodniczącego i Prezydenta w szczególności podczas 
uroczystości, o których mowa w ust. 7.”;

12) w Załączniku nr 4 do Statutu „Zasady i tryb nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Legnicy”:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Legnicy” może być nadany osobom

fizycznym, które posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie lub

mające  wybitne zasługi dla Legnicy.

2. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta tytuł można przyznać pośmiertnie.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta 
Legnicy” są:

1) Prezydent,

2) Przewodniczący,

3) kluby Radnych,

4) komisje Rady,

5) grupa co najmniej 5 Radnych,

6) organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe,

7) grupa 200 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 składane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, 
stanowiącego Załącznik Nr 8 do Statutu.

3. Wniosek musi zawierać szczegółową charakterystykę kandydata oraz jego zasługi dla Legnicy, 
uzasadniające przyznanie tytułu.

4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, iż znany jest jej zamiar 
złożenia wniosku.

5. Wnioski o nadanie tytułu wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego dnia 
lutego każdego roku. Tryb dotyczący terminu składania wniosków nie będzie miał zastosowania w 
przypadku nadawania tytułu pośmiertnie.”;

13) w Załączniku nr 5 do Statutu „Zasady i tryb przyznawania „Nagrody Miasta Legnicy”:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W roku kalendarzowym mogą być przyznane dwie nagrody w wysokości po

10 000 zł.”,

b) § 4 - skreśla się,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie „Nagrody Miasta Legnicy” są:

1) Prezydent,

2) Przewodniczący,

3) kluby Radnych,

4) komisje Rady,

5) grupa co najmniej 5 Radnych,
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6) organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe,

7) grupa 200 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 składane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, 
stanowiącego Załącznik Nr 8 do Statutu.

3. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego 
dnia lutego każdego roku.”;

14) w Załączniku nr 6 do Statutu „Zasady i tryb przyznawania odznaki „Zasłużony dla Legnicy”:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Odznakę przyznaję się osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym podmiotom nie posiadającym 
osobowości prawnej.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wnioski o przyznanie odznaki mogą przedkładać:

1) Prezydent,

2) Przewodniczący,

3) kluby Radnych,

4) grupa co najmniej 12 Radnych,

5) organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe,

6) grupa 100 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze na podstawie formularza 
zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik Nr 8 do Statutu.

2. Wnioski o przyznanie odznaki wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego 
dnia lutego każdego roku. Tryb dotyczący terminu składania wniosków nie będzie miał zastosowania w 
przypadku przyznania odznaki pośmiertnie.”;

15) w Załączniku nr 7 do Statutu „Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej”  § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja prócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w ustawie i Statucie, bada i opiniuje skargi na 
Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatruje petycje, współpracując z 
właściwą merytorycznie komisją.”.

§ 2. 

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki
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