
 

 

UCHWAŁA NR 83/18 

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie zmian Statutu Gminy Strzegom 

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Strzegom stanowiącym załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 103/02 Rady Miejskiej 

w Strzegomiu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzegom (Dz. Urz. Woj. Dol. 

z 2009 r. nr 33 poz. 764, z 2011 r. nr 239 poz. 4181, z 2013 r. poz. 5497, z 2015 poz. 2818, z 2016 r. poz. 3979, 

z 2017 r. poz. 4939) wprowadza się, następujące zmiany: 

1) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada składa się z 21 radnych.”; 

2) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przebieg obrad sesji obraz i dźwięk jest rejestrowany 

i transmitowany za pomocą urządzenia technicznego. Nagranie przebiegu obrad przechowuje się w biurze 

Rady przez okres kadencji.”; 

3) w § 27 ust. 3 tiret piąty otrzymuje brzmienie: „mieszkańcy w trybie określonym w art. 41a 

ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”; 

4) w § 35 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustala rada 

zgodnie z art. 18 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”; 

5) w § 37 ust. 1 pkt 3 uchyla się; 

6) w § 37 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,  która rozpatruje 

skargi na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych dotyczących spraw leżących 

w zakresie zadań własnych gminy, wnioski i petycje składane przez obywateli.”; 

7) po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa. w brzmieniu: 

„Rozdział VIa. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   

1. Rada powołuje ze swego grona stałą Komisję do rozpatrywania skarg na działania burmistrza 

i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do rady. 

2. Komisja jest powoływana przez radę w liczbie określonej w odrębnej uchwale ale nie mniej  

niż liczba klubów radnych. 

3. Przewodniczącego komisji powołuje rada. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji, komisja kieruje się zasadami legalności, 

obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości. 

7. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności- wyznaczony przez 

niego jeden z członków komisji. 

8. 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. 

9. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają przewodniczący komisji może zaprosić  

na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Komisja proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych terminów 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. 

13. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

14. Posiedzenia komisji są protokołowane.”; 

8) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. „Zapytania i wolne wnioski składa się na piśmie w trakcie obrad 

sesji.”; 

9) w Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Gminy Strzegom uchyla 

się § 14; 

10) załącznik nr 6 do Statutu Gminy Strzegom Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzegom otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

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

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do kadencji organów Gminy Strzegom następującej  

po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu: 

T. Marczak

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5259



 

Załącznik do uchwały nr 83/18 Rady  

Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 października 2018 r. 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzegom 

 

I. Jednostki budżetowe: 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 16, 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, 

3. Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, 

4. Publiczne Przedszkola: 

1) Publiczne Przedszkole nr 2 imienia Misia Uszatka, ul. A. Mickiewicza 2a w Strzegomiu, 

2) Publiczne Przedszkole nr 3, ul. Parkowa 8 w Strzegomiu, 

3) Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Jeleniogórska 19 w Strzegomiu. 

5. Publiczne Szkoły Podstawowe: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi 

w Strzegomiu, ul. A. Mickiewicza 1, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi 

w Strzegomiu, ul. Brzegowa 1, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi 

w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 3-5, 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy,  

ul. S. Żeromskiego 22, 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach 

138, 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie 

ul. Szkolna 1, 

7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach,  ul. Świebodzka 6-9, w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Stanowicach, ul. Świebodzka 9, 

- Publiczne Przedszkole w Stanowicach, ul. Świebodzka 6, 

8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie 98 w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Jaroszowie 98, 

- Publiczne Przedszkole w Jaroszowie 98, 

II. Samorządowe Instytucje Kultury:  

1. Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu, ul. Paderewskiego 36, 

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu, ul. Świdnicka 21-

23. 
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III. Spółki gminne:  

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7, 

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 75, 

3.  Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Strzegomiu, ul. A. Mickiewicza 2. 
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