UCHWAŁA NR 82/16
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 24 sierpnia 2016 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 2016 r. poz.
446) 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 r. poz. 2818) wprowadza się, następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 pkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) Ustawa - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym,"
2) w § 13 w ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest
głównym księgowym budżetu,"
3) w § 14 ust. 10 otrzymuje brzmienie: "10. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych."
4) w § 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. O sesji powiadamia się radnych drogą elektroniczną co najmniej na 7 dni
przed ustalonym terminem obrad publikując zawiadomienie zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia
sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji. W
przypadku awarii urządzenia elektronicznego powiadamia się radnych pisemnie z zachowaniem zasad
określonych w zdaniu pierwszym."
b) ust. 4 uchyla się.
5) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach
Komisji, do których zostali powołani, podpisem na listach obecności i urządzeniu elektronicznym."
6) § 21 otrzymuje brzmienie: "21.1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmiany w porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Burmistrz.
3. W porządku obrad sesji przewiduje się:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie quorum,
3) przedstawienie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
5) powołanie komisji wnioskowej,
6) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
7) sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami,
8) informacja o pracach Przewodnicącego między sesjami,
9) zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski,
10) zamknięcie sesji."
7) w § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: " 6. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad i ogłasza
jego wyniki. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki i jednocześnie potwierdzają ten fakt
przez przyciśnięcie odpowiednego przycisku elektronicznego do głosowania. Elektroniczny system do
głosowania archiwizuje wyniki głosowania, które są ogólnodostępne. Wynik głosowania jest wyświetlany na
ekranie sali obrad."
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8) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Przebieg sesji jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego.
Nagranie w formie dzwiękowej przebiegu obrad przechowuje się w biurze Rady przez okres kadencji."
9) w § 26 ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) numer, datę i miejsce sesji, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad, numery
podjętych uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,"
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) podpis przewodniczącego i protokolanta."
10) § 28 otrzymuje brzmienie: "28. 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą wiekszością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Wynik
głosowania jest wyświetlany na ekranie sali obrad i wskazuje imię i nazwisko radnych głosujących za
podjęciem uchwały, przeciw podjęciu uchwały, wstrzymujących się i radnych nie biorących udziału w
głosowaniu a obecnych na sesji. O wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu do
głosowania. Głosowanie przeprowadza przewodniczący obrad.
2. W przypadku awarii elektronicznego systemu do głosowania lub przerwy w dostawie energii elektrycznej
przewodniczący obrad zarządza głosowanie. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Za głosy
ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciwko", oraz "wstrzymujące się" Głosowanie zarządza
przewodniczący obrad. Przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania jawnego, odczytując imię i nazwisko
radnych głosujących "za", "przeciwko", "wstrzymujących się" i radnych nie biorących udziału w głosowaniu a
obecnych na sesji."
11) § 33 uchyla się,
12) w § 37 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Komisja Inicjatyw Gospodarczych i Promocji działająca w zakresie
spraw:
1) promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
2) tworzenia warunków rozwoju gospodarczego gminy oraz pobudzanie i wspieranie przedsiębiorczości,
3) gospodarki nieruchomościami gminy."
13) § 55 otrzymuje brzmienie: "55. Burmistrz, w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje:
a) swego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę,
b) sekretarza."
14) w § 58:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) niezłożenie w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia
o swoim stanie majątkowym,"
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: " 6) orzeczenia niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji w trybie
określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co
najmniej do końca kadencji,"
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie : "9) odwołanie Burmistrza w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym,"
d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) zmian w podziale terytorialnym, o którym mowa w art. 390 § 1 pkt 3
ustawy Kodeks wyborczy."
15) w § 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Rada Gminy rozpatruje corocznie do dnia 30 czerwca sprawozdanie z
wykonania budżetu za rok ubiegły i udziela lub nie udziela Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu."
16) w § 66 uchyla się ust. 2 i ust. 7.
17) w § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) powołuje i
odwołuje Rada na wniosek Burmistrza."
18) Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Strzegom otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu
Tomasz Marczak
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Załącznik do Uchwały Nr 82/16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 sierpnia 2016 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. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, ul. A.Mickiewicza 2,
4. Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23.
5. Publiczne Przedszkola:
1) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka, ul. A.Mickiewicza 2A w Strzegomiu,
2) Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. Parkowa 8 w Strzegomiu,
3) Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. T. Kościuszki 51 w Strzegomiu.
6. Publiczne Szkoły Podstawowe:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu, ul. A.Mickiewicza 1,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 19,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu, Aleja Wojskiego
Polskiego 3-5,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, w Kostrzy, ul. S. Żeromskiego 22,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach 138,
6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach, ul. Świebodzka 6-9, w skład którego wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Stanowicach , ul. Świebodzka 9,
- Publiczne Przedszkole w Stanowicach, ul. Świebodzka 6,
7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie 98 w skład którego wchodzą:
- Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jaroszowie 98,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie 98,
- Publiczne Przedszkole w Jaroszowie 37,
8) Zespół Szkół w Goczałkowie, ul. Szkolna 1, w skład którego wchodzą:
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie, ul. Szkolna 1,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie, ul. Parkowa 4.
7. Gimnazja:
- Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,
ul. Brzegowa 1,
- Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, im. Jana Pawła II, ul. A.Mickiewicza 1.
II. Samorządowe Instytucje Kultury:
1. Strzegomskie Centrum Kultury, ul. Paderewskiego 36,
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu, ul. Świdnicka 21-23.
III. Spółki gminne:
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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.
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UZASADNIENIE
Powołana uchwałą Nr 15/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2016 r. doraźna Komisja
Statutowa dokonała analizy obowiązującego Statutu Gminy Strzegom i za zasadną uznała zmianę Statutu
Gminy w zakresie dostosowania jego postanowień do znowelizowanych przepisów prawa i wynikających
z wprowadzenia programu eSesja.
Zmiana w załączniku nr 6 jest zasadna z uwagi na podjętą wcześniej przez Radę Miejską w Strzegomiu
uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 28 grudnia 2015 r. jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom
Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu.
Uchwalanie oraz zmiana statutu należą do wyłącznej właściwości rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1
ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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