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Uchwała Nr XXV/170/04  
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice.  

(Opole, dnia 19 stycznia 2005 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/53/03 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice wprowadza się następujące zmiany: 
 1. Po rozdziale X dodaje się rozdział Xa w brzmieniu: 

"Xa. Badanie skarg należących do właściwości Rady 
§ 111.1. W zakresie i na zasadach wynikających z Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz niniejszego Statutu, Rada rozpatruje składane przez 
obywateli i organizacje społeczne skargi dotyczące zadań lub działalności 
Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej dokonuje oceny czy Rada Miejska w 
Zdzieszowicach jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi w zakresie 
podmiotowym i przedmiotowym. 

3. W terminie do 7 dni skarga niepodlegająca rozpatrzeniu przez Radę przekazywana 
jest organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

4. Skarga, której rozpatrzenie należy do właściwości Rady jest kierowana przez 
Przewodniczącego do Komisji Rewizyjnej, celem zbadania przedstawionych w 
skardze zarzutów. Badanie skargi musi być zakończone w terminie umożliwiającym 
przedstawienie skargi wraz z podjęciem stanowiska Rady na najbliższej sesji. 

5. Z przeprowadzonego badania skargi sporządza się protokół, do którego należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające dokonane ustalenia. 

6. Do badania zasadności skargi stosuje się odpowiednio właściwe przepisy Statutu 
dotyczące przeprowadzania kontroli. 

§ 112. Komisja badając skargę przygotowuje projekt stanowiska Rady w sprawie skargi w 
formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 113. Protokół z badania skargi wraz z projektem uchwały Przewodniczący przedkłada na 
najbliższej sesji.". 

 2. Dotychczasowy § 111 § 112 otrzymują odpowiednio numerację § 114 i § 115. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 


