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UCHWAŁA NR XXI/164/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 30 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Karpacz
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
78, poz. 483, z 2001 r., Nr 28, poz. 319, z 2006 r., Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946) i art. 18 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1045 oraz 1890) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy
Karpacz (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić mieszkańcy Gminy.
Wniosek musi być poparty podpisami nie mniej niż 100 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo
wyborcze. Osoby popierające wniosek muszą podać imię, nazwisko, adres zamieszkania. We wniosku należy
wskazać osoby upoważnione do kontaktów w imieniu inicjatorów.";
2) w § 64:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nie rzadziej niż raz w kwartale przedstawiciel Rady przyjmuje w terminie i
miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców - osoby, które chciałyby złożyć skargi, wnioski czy
petycje.";
3) uchyla się § 68;
4) § 107 otrzymuje brzmienie: „Burmistrz wykonuje uchwały Rady oraz inne zadania określone ustawami i
niniejszym Statutem.";
5) uchyla się § 109;
6) w § 114:
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa cztery lata.”,
b) skreśla się ust. 13.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Walczak
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Ustrój wewnętrzny jednostek
samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące." . Z kolei z treści art. 18
ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że "Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1)
uchwalanie statutu gminy;".
W toku badania zgodności z prawem uchwały w sprawie Statutu Gminy Karpacz organ nadzoru
zgłosił zastrzeżenia do zapisów zawartych w § 45 ust. 2, § 64 ust. 1 i 2, § 68, § 109 w związku z § 107 oraz
§ 114 ust. 8 i 13. Zastrzeżenia dotyczą:
1) w § 45, w ust. 2 wymogu podania numeru PESEL - uchwałą zmieniającą elimuje się ten obowiązek;
2) w § 64:
a) ust. 1, obowiązku odbywania przez Radnych spotkań z wyborcami co najmniej 2 razy w roku - w
uchwale zmieniającej ustęp ten uchyla się,
b) ust. 2 - obowiązku przyjmowania przez Radnych co najmniej raz w kwartale osób składających np.
skargi - w związku z art. 253 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że organy
samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w
ustalonych przez siebie dniach i godzinach, przeredagowano treść ustalając, że przedstawiciel Rady
będzie przyjmował w sprawie skarg i wniosków, a nie każdy radny;
3) w § 68 obowiązku równomiernego pokrycia kosztów wspólnej sesji przez inną gminę - uchwałą
zmieniająca uchyla się kwestionowany zapis;
4) w § 109 w związku z § 107 - zbyt szerokiego zakresu zadań i kompetencji przekazywanych zastępcy
burmistrza w drodze upoważnienia - uchwałą zmieniającą § 109 uchyla się, natomiast § 107 ze względu
na jego wątpliwą redakcję otrzymuje nowe brzmienie;
5) w § 114:
a) w ust. 8 możliwości skrócenia bądź przedłużenia kadencji organów w szczególnie uzasadnionych
przypadkach - zapis zbyt ogólnikowy - uchwałą zmieniającą uchyla się ust. 8,
b) ust. 13, który stanowi materię do uregulowania w statucie jednostki pomocniczej - w uchwale
zmieniającej ust. 13 uchyla się.
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