
UCHWAŁA Nr LI/545/18

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 24 września 2018 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 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XVII/163/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Statut Legnicy 
(Dz.U.Woj.Doln. z 2016 r. poz. 5661) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 :

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Spraw Społecznych i Ekologii,”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Skarg, Wniosków i Petycji,”;

2) w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Regulamin pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 8 do Statutu.”;

3) w § 29 w ust. 3 w ostatnim zdaniu dodaje się wyrazy „za wyjątkiem debaty nad raportem o stanie gminy.”;

4) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. 1. Interpelacje i zapytania składa się na piśmie w Biurze lub na sesji w punkcie „Interpelacje 
i zapytania".

2. Prezydent jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na  interpelacje i zapytania na piśmie w ciągu 
14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź przekazuje się Radnemu zgłaszającemu i Przewodniczącemu.

3. Na sesji w punkcie  „Interpelacje i zapytania” Radny ma prawo poinformować Radę, czy uznaje 
odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie. Prezydent jest zobowiązany do wyjaśnienia swojej 
odpowiedzi.”;

5) § 37 - skreśla się;

6) § 38 - skreśla się ;

7) w § 42 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa 300 mieszkańców miasta 
posiadających czynne prawo wyborcze, na zasadach i w trybie określonym w odrębnej uchwale.”;

8) w § 46:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „do liczenia głosów” zastępuje się wyrazami „umożliwiającego 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przeprowadza się 
głosowanie imienne.”

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
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„4. Głosowanie imienne odbywa się w następujący sposób:

1) sekretarze obrad wyczytują kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw” 
lub „wstrzymuję się”),

2) na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos: „za”, „przeciw” lub 
„wstrzymuję się”,

3) sekretarze obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytują zbiorczy wynik głosowania,

4) sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji i załącza listę z wynikami głosowania  
imiennego.”;

9) w  § 47 ust. 6 - skreśla się;

10) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana na sesji spośród Radnych. Komisja 
skrutacyjna składa się z przewodniczącego i z co najmniej 3 członków.”;

11) w § 53 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów radnych.”;

12) w Zasadach  i trybie nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Legnicy” stanowiących załącznik nr 
4 do Statutu § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 7 składane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, 
stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.”;

13) w Zasadach i trybie przyznawania „Nagrody Miasta Legnicy” stanowiących załącznik nr 5 do Statutu § 
5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 7 składane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, 
stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.”;

14) w Zasadach i trybie przyznawania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” stanowiących załącznik nr 6 do Statutu 
w § 3 ust. 1:

a) w treści pkt.  4 liczbę „12” zastępuje się cyfrą „5”;

b) pkt.  6 otrzymuje brzmienie:

„6) grupa 100 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze na podstawie formularza 
zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.”;

15) w Regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 7 do Statutu:

a) w § 2 ust. 1 – skreśla się,

b) w § 6 w ust. 5 wyrazy  „ , a przy rozpatrywaniu skargi 3 posiedzenia” - skreśla się,

c) w § 7 ust. 4 - skreśla się,

d) w § 8 ust. 4 - skreśla się;

16) załącznik nr 8 do Statutu otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od kadencji Rady następującej po kadencji, w czasie której niniejsza 
uchwała weszła w życie.

 

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki
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Załącznik do uchwały Nr LI/545/18

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 24 września 2018 r.

Załącznik nr 8 do Statutu

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji

§ 1. 

Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zwaną dalej Komisją, w celu rozpatrywania skarg na 
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do 
jej właściwości.

§ 2. 

Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji poprzez:

1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów,

2) kwalifikowanie wpływających spraw,

3) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów,

4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji,

5) zawiadomienie składającego o terminie rozpatrzenia skargi przez Radę.

§ 3. 

Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:

1) występować do Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień 
w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku lub petycji,

2) przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. W tym celu Komisja może powołać zespół 
kontrolny na zasadach określonych w zał. nr 7 do Statutu.

§ 4. 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego 
Wiceprzewodniczący.

2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja dokonuje wyboru przewodniczącego komisji oraz jego zastępcy 
lub zastępców.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.

4. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia Komisji, przewodniczy im i reprezentuje Komisję. Komisja 
może upoważnić innego członka do reprezentowania jej w danej sprawie.

5. Przewodniczący komisji przygotowuje projekt porządku obrad oraz zaprasza zainteresowane osoby.

6. Zastępca przejmuje obowiązki i uprawnienia przewodniczącego komisji w przypadku jego nieobecności.

§ 5. 

Posiedzenia Komisji są protokołowane na zasadach określonych w zał. nr 7 do Statutu.

§ 6. 

1. Komisja na podstawie zebranych dokumentów winna przyjąć ostateczne stanowisko.

2. Po rozpatrzeniu skargi, Komisja przedkłada Przewodniczącemu projekt uchwały w tej sprawie wraz 
z uzasadnieniem.

3. Po rozpatrzeniu wniosku lub petycji stanowisko Komisji przesyłane jest zainteresowanej osobie za 
pośrednictwem Przewodniczącego.
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