
 

 

UCHWAŁA NR LVI/ 344/2018 

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 22 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Prochowice stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/23/2003 Rady 

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice 

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 55, poz. 1292) zmienionej uchwałami: nr XXIV/138/2008 z dnia 18 lipca 2008 r.  

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 213, poz.2383), nr LI/240/2010 z dnia 24 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 62, 

poz. 953), nr V/15/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 41, poz. 559)  

oraz nr XLIX/300/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2534) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 5 wyraz: „tworzenia” zastępuje się wyrazem „działania”, 

2) w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a) w brzmieniu: 

„4a) Komisji Skarg – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy 

Prochowice,”; 

3) w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Co roku, w terminie do dnia 31 maja Burmistrz przedstawia Radzie raport o stanie gminy  

na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.”; 

4) w § 15 po pkt 3 dodaje się pkt 3a) w brzmieniu: 

„3a) Komisja Skarg,”; 

5) w § 16: 

a) w ust. 1 po pkt 1) dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: 

„1a) Skarg,”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

6) w § 19 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się po ust. 1 ust. 2 o treści: 
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„2. Przewodniczący Rady może wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu na zasadach 

wynikających z art. 21a ustawy o samorządzie gminnym.”; 

7) w § 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Sposób przeprowadzania głosowania jawnego na sesji, a także transmisji obrad określa ustawa 

o samorządzie gminnym.”; 

8) w § 36 uchyla się pkt 6, 

9) § 38 otrzymuje brzmienie: 

„38. Na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym radni mogą kierować interpelacje 

i zapytania do Burmistrza.”; 

10) § 39 uchyla się, 

11) § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, kluby radnych, Komisje oraz każdy radny, a także 

na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale, inicjatywę uchwałodawczą posiada także 

grupa mieszkańców, licząca co najmniej 200 osób.”; 

12) po § 62 dodaje się § 62a w brzmieniu: 

„62a. Głosowanie imienne przeprowadza się, jeżeli nie można przeprowadzić głosowania jawnego  

za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, 

z przyczyn technicznych.”; 

13) w § 67 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg określają dalsze postanowienia 

Statutu.”; 

14) po rozdziale VI dodaje się rozdział VIa w brzmieniu: 

„Rozdział VIa. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, wniosków i petycji 

§ 104a. Komisja Skarg jest powoływana przez Radę w liczbie nie mniejszej niż 3 członków. 

§ 104b. Przewodniczącego Komisji Skarg wybiera i odwołuje Rada w głosowaniu jawnym. Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Skarg wybiera i odwołuje Komisja. 

§ 104c. Przewodniczący Komisji Skarg organizuje prace komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku 

nieobecności Przewodniczącego Komisji Skarg jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Skarg. 

§ 104d. Komisja Skarg rozpoznaje  sprawy na posiedzeniach w głosowaniach jawnych, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji Skarg. 

§ 104e. Wpływające do Rady skargi, wniosku i petycji Przewodniczący Rady kieruje  

do Przewodniczącego Komisji Skarg, który niezwłocznie zwołuje posiedzenie komisji. 

§ 104f. Komisja Skarg rozpatruje wstępnie napływające skargi, wniosku i petycji oraz wypracowuje 

dla Rady w danej sprawie opinię. 

§ 104g. Opinia, o której mowa w § 104f zawiera opis przedmiotu sprawy, stanowisko Komisji Skarg 

co do zasadności lub niezasadności skargi lub wniosku bądź propozycje w zakresie dalszego 

procedowania w sprawie petycji, wraz z uzasadnieniem. 
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§ 104h. Przy wykonywaniu czynności Komisja Skarg kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, 

rzetelności i wnikliwości. 

§ 104i. W celu prawidłowego wykonania obowiązków Komisja Skarg może zwrócić się  

do kierowników jednostek organizacyjnych o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej 

przedmiotem skargi, wniosku lub petycji. 

§ 104j. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których skarga, 

wniosek lub petycja dotyczy, jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają. 

§ 104k. Komisja Skarg może korzystać z opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową 

w sprawach, których skarga, wniosek lub petycja dotyczy. 

§ 104l. Komisja Skarg proceduje w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ustawowych 

terminów rozpatrywania skarg wniosków i petycji. 

§ 104ł. O sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji zawiadamia Przewodniczący Rady.  

Do zawiadomienia załącza się uchwałę Rady w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji. 

§ 104m. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawę o petycjach.”; 

15) w § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tworzenie klubów radnych jest określone w ustawie o samorządzie gminnym.”; 

16) w § 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.”; 

17) § 121 uchyla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Przepisy Statutu w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Rady następujących 

po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice: 

M. Maćkowiak 
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