UCHWAŁA NR IX/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 23 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Syców
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78,
poz. 483 z późn. zm.), art 3. ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale z dnia 25 stycznia 2007 r. Nr V /19/ 07 w sprawie Statutu Miasta i Gminy Syców wprowadza
się następujące zmiany:
1. w § 2 dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: „4a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji rady Miejskiej w Sycowie,”
2. § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15.Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) Przewodniczący, 2)
Wiceprzewodniczący, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5) komisje stałe, określone
w Statucie, 6) doraźne komisje powołane do wykonywania określonych zadań.”
3. § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 16.1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 1) Rewizyjną, 2)
Budżetową, 3) Społeczną, 4) Infrastruktury, 5) Skarg, Wniosków i Petycji.”
4. Dodaje się § 22a otrzymuje brzmienie: „§ 22a Burmistrz zapewnia Radzie Miejskiej obsługę organizacyjnotechniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego, w tym przygotowywanie dokumentacji,
ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy pomieszczeń: 1) dla
potrzeb Przewodniczącego Rady; 2) do odbywania sesji, posiedzeń komisji, 3) w celu przechowywania
dokumentacji wytworzonej w ramach działalności Rady Miejskiej.”
5. Uchyla się § 38.
6. § 60 otrzymuje brzmienie: „§ 60 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przez radnych, po
wezwaniu przez przewodniczącego obrad kto jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, kto jest „przeciw”,
oraz kto „wstrzymuje się od głosu” a również poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku w urządzeniu do
głosowania. 2. W przypadku głosowania imiennego, sposób głosowania przez każdego radnego odnotowywany jest
przez protokolanta w protokole z sesji. 3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad oraz
nakazuje odnotowanie ich w protokole. 4. Rada Miejska może postanowić, że głosowanie jawne zostanie
przeprowadzone przy użyciu imiennie podpisanych kart do głosowania.„
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7. po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu: „Rozdział 6a Komisja skarg, wniosków i petycji
§ 104a. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady
Miejskiej:
1)
skarg
na
działalność
Burmistrza
i gminnych
jednostek
organizacyjnych;
2)
wniosków;
3)
petycji
składanych
przez
obywateli.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady
Miejskiej ustnie. § 104b Jeżeli Rada Miejska nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej
przez obywateli, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji, po zapoznaniu się ze skargą, wnioskiem lub
petycją,
niezwłocznie
informuje
o tym
Przewodniczącego
Rady.
§104c. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze
złożoną
skargą,
wnioskiem
lub
petycją,
może:
1) wystąpić do Burmistrza albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie
stanowiska;
2)
zebrać
materiały,
informacje
i wyjaśnienia;
3)
przeprowadzić
czynności
kontrolne.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2,
wydaje opinię przyjętą w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu
Rady.
§104d. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu
komisji.
2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami.
3. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania przez
niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji. „
8. w § 106 uchyla się ust.1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie
Robert Dziergwa
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