
UCHWAŁA NR XLVIII/362/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/241/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.1, art.22, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/241/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Żarki wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 po pkt. 8 dodaje się pkt. 8a, w brzmieniu:

„8a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Żarkach”.

2. § 3 pkt.12 otrzymuje brzmienie:

„12) Ustawie-należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.)”.

3. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisję Rewizyjną,

2) Komisję Gospodarki i Mienia,

3) Komisję do spraw Socjalnych i Społecznych,

4) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”.

4. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisje liczą od 5 do 9 członków. Rada odrębną uchwałą ustala skład osobowy komisji. Zmiana 
składu osobowego komisji następuje w przypadkach:

1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego wchodzącego w skład komisji,

2) rezygnacji Radnego z pracy w komisji.”.

5. w § 13 po ust. 3, dodaje się „ust.3a” w brzmieniu:

„3a. Radny może być członkiem maksimum dwóch komisji stałych albo trzech komisji stałych, 
w przypadku gdy jest członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny może być przewodniczącym 
jednej komisji stałej.”.

6. §20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 4 do Statutu Gminy.

2. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa załącznik Nr 5 do Statutu Gminy.”.

7. w § 25 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

„5) załącznik nr 5 - Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”.
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§ 2. W załączniku nr 2 do Statutu Gminy Żarki – Wykaz jednostek organizacyjnych, wprowadza się 
następujące zmiany:

1. pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarkach”.

2. pkt.9 otrzymuje brzmienie:

„9) Szkoła Podstawowa w Zawadzie imienia 11 Listopada”.

3. dodaje się pkt. 14 w brzmieniu:

„14) Klub Dziecięcy w Żarkach”.

§ 3. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Żarki -Regulamin pracy Rady Miejskiej w Żarkach, wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, sprawozdaniu 
z wykonania budżetu oraz raportu o stanie gminy, przesyła się Radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.”.

2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sesje Rady są jawne. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk, nagrania są udostępniane na stronie internetowej Miasta i Gminy Żarki, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miejskiej.”.

3. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych, podjęte uchwały, imienny wykaz głosowań 
Radnych oraz inne dokumenty związane z przedmiotem obrad.”.

4. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Występujący z inicjatywą uchwałodawczą: Burmistrz, Radni (co najmniej 5), Komisje, Kluby 
Radnych oraz posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego mieszkańcy Gminy (co najmniej 
200), przedstawiają Przewodniczącemu projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania z obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi określa 
odrębna uchwała Rady.”.

5. § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Wszystkie głosowania Rady są jawne, z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej.

2. Przewodniczący zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik.

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 
elektronicznego systemu do głosowania umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego systemu 
głosowania Przewodniczący zarządza i przeprowadza głosowanie imienne.

5. Imienne wykazy głosowań Radnych udostępniane są na stronie internetowej Miasta i Gminy Żarki, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady.”.

6. § 17 skreśla się w całości.

§ 4. W załączniku nr 4  do Statutu Gminy Żarki -Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Żarkach, wprowadza się następujące zmiany:
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1. § 1 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5) badania dokumentów i materiałów z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne, 
w szczególności przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Najwyższą Izbę Kontroli.”.

§ 5. 1. Wprowadza się załącznik Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji o następującym brzmieniu: 

„Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 1. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dalej zwanej Komisją, należy analiza i opiniowanie 
skierowanych do Rady:

1) skarg na działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych,

2) wniosków,

3) petycji.

2. Komisja może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady ustnie.

§ 2. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami.

3. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności sprawowania przez niego swojej 
funkcji, czynności tych dokonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

4. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej oraz posiedzeniu Komisji zawiadamia się osobę, która 
wniosła skargę, wniosek lub petycję z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

§ 3. 1. Komisja przed wydaniem opinii w przedmiocie skargi, wniosku lub petycji przeprowadzi 
postępowanie wyjaśniające.

2. Komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją 
jest uprawniona do przeprowadzenia czynności kontrolnych w postaci:

1) wystąpienia do Burmistrza albo właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, z wnioskiem 
o zajęcie stanowiska w przedmiocie skargi, wniosku lub petycji;

2) wystąpienia do Burmistrza albo właściwego kierownika gminnej jednostki 
organizacyjnej o przedstawienie dokumentów niezbędnych dla oceny zasadności skargi, wniosku lub 
petycji;

3) przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wskazanego we wniosku, skardze lub petycji.

3. Z wizji lokalnej sporządza się protokół zawierający:

1) adres miejsca przeprowadzenia wizji lokalnej;

2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w wizji lokalnej;

3) datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wizji lokalnej;

4) opis przedmiotu wizji lokalnej;

5) wnioski;

6) wykaz załączników;

7) podpisy osób uczestniczących w wizji lokalnej.

4. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

5. Członkowie Komisji mają prawo zgłosić pisemne zdanie odrębne do treści protokołu.

6. Osoba wnosząca skargę, wniosek lub petycję albo podmiot uprawniony do jej reprezentacji ma prawo 
zgłosić pisemne zdanie odrębne do treści protokołu.

Id: 28F44C31-095F-4EAE-B4D5-C9866EAEDA8A. Podpisany Strona 3



7. Burmistrz, kierownik gminnej jednostki organizacyjnej albo wyznaczony przez niego pracownik ma 
prawo zgłosić pisemne zdanie odrębne do treści protokołu.

8. Burmistrz, kierownik gminnej jednostki organizacyjnej albo wyznaczony przez niego pracownik może 
zająć stanowisko w formie pisemnej lub podczas posiedzenia Komisji.

§ 4. 1. Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przygotowuje i przedstawia Radzie 
opinię, zawierającą wniosek o uwzględnienie albo nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji oraz 
przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.

2. Opinia jest wydawana w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak
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