
 

  
 

U C H W A Ł A   Nr VII/50/19 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019r., poz. 506) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXI/214/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 

maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. 

Dol. z 2012 poz. 2343) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 wyrażenie „niniejszej uchwale” zastępuje się wyrażaniem „niniejszym statucie”, 

2) w § 9 ust. 2 liczebnik „4” zastępuje się liczebnikiem „5”, 

3) w § 11 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu: 

„3a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.”, 

4) w § 12 w ust. 1: 

a) pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. pkt 2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,” , 

b) pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. pkt 3) Komisję Budżetu i Spraw Społecznych,”, 

5) w § 14 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu: 

„§ 14. pkt 7) ogłasza przerwę w obradach.”, 

6) w § 19 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu: 

„§ 19. pkt 7) wystąpienia gości.”, 

7) w § 21 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„§ 21. 3. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty.”, 

8) w § 29: 

a) w ust. 1: 

 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„§29. 1. pkt 1) jawnej,”, 

 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

  „§29. 1. pkt 2) jawnej imiennej,”, 

 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 

  „§29. 1. pkt 3) tajnej, jeśli ustawa tak stanowi.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 „§29. 3 Głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznych urządzeń 

rejestrujących.”, 

9) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz wciśnięcie 

przycisku na urządzeniu rejestrującym. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano 

„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Głos radnego obecnego na sali obrad, nie 



 

biorącego udziału w głosowaniu nie jest liczony. Radnych obecnych na sali, którzy nie 

brali udziału w głosowaniu wpisuje się do protokołu.”, 

10) w § 38 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 

„§ 38. 6) obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej w trybie ustawowym.”, 

11) w § 39: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 39. 2. Dodatkowo mogą zawierać: uzasadnienie, określenie zadań i środki 

realizacji, czas obowiązywania.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„§39.4. Uchwały przekazuje się burmistrzowi w celu realizacji niezwłocznie, nie 

później niż 14 dni po sesji.”, 

12) w § 44 w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 7), 

b) uchyla się pkt 10), 

c) po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu: 

„§ 44. 1. 12) adres strony internetowej, na której znajduje się transmisja z obrad.”, 

13) w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 45. 1. Biuro rady sporządza protokół i udostępnia go do wglądu w Biurze Rady.”, 

14) w § 47: 

a) w ust. 2 wyrażenie „Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu” zastępuje się 

wyrażeniem „Komisja Budżetu i Spraw Społecznych”, 

b) uchyla się ust. 4, 

15) w § 48 wyrażenie „Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu” zastępuje się 

wyrażeniem „Komisja Budżetu i Spraw Społecznych”, 

16) w § 49 w ust. 3 wyrażenie „Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu” zastępuje się 

wyrażeniem „Komisja Budżetu i Spraw Społecznych”, 

17) w § 50 wyrażenie „komisji budżetowej” zastępuje się wyrażeniem „Komisji Budżetu i 

Spraw Społecznych”, 

18) w § 56 uchyla się pkt 2), 

19) w § 57 w ust. 2 na końcu zdania, przepis § 12 ust. 2 zastępuje się przepisem § 11 pkt 

1)-2), 

20) po Rozdziale IV dodaje się Rozdział IVa w brzmieniu: 

Rozdział IVa 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 67a. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania 

skarg i wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na 

zasadach i w trybie określonym ustawami. 

2. Rada może zobowiązać Komisję do prowadzenia dodatkowo spraw innych niż 

określone w ust. 1. 

§ 67b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest organem kolegialnym i składa się z 

5 radnych, których wybiera rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy składu rady. Komisja spośród swego grona wybiera 

przewodniczącego i jego zastępcę.  

2.W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni; w tym przedstawiciele 

wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w § 11 

pkt 1)-2). 

§ 67c. 1. 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) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę. 

2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może: 

1) występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź 

petycji; 

2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. 

3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek 

o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem 

uchwały. 

§ 67d. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub 

wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. 

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na 

pisemny wniosek co najmniej 1/3 składu Komisji, w terminie do 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

4. O terminie posiedzenia członków Komisji zawiadamia się 

z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji lub Przewodniczący Rady 

może zwołać posiedzenie Komisji bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Posiedzenia Komisji są protokołowane i podpisywane przez Przewodniczącego 

Komisji i protokolant.” 

21) w § 72 w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 3), 

b) uchyla się pkt 6), 

22) w § 73: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 73. 5. Po zarejestrowaniu klub zostaje wpisany do rejestru klubów radnych, który 

jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„Zgłoszenie oraz późniejsze zmiany publikowane są na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej.”, 

23) w Rozdziale VII wyrazy: „nie zaliczanych”, „nie działających” i „nie zaliczonych” 

zastępuje się wyrazami „niezaliczanych”, „niedziałających” i „niezaliczonych”, 

24) uchyla się Rozdział X, 

25) w treści statutu wyrazy: burmistrz, rada, przewodniczący - wpisane małą zastępuje się 

wyrazami wielką literą.” 

 

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

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 
                   

 

 

 


