Projekt
DRUK Nr 279

UCHWAŁA Nr …./…../2016
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia …. kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Leszna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz.446 ) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1.
1. W Statucie Leszna stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27
maja 1999r. w sprawie uchwalenia statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 35 statutu otrzymuje brzmienie :
„§ 35. 1. Petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)
rozpatruje Komisja Praworządności i Porządku Publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 .
2. Jeżeli sprawa będąca przedmiotem petycji należy do zakresu działania Komisji Rady innej niż
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego, rozpatrzenie petycji należy do tej Komisji.
Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie petycję do tej właściwej Komisji celem jej
rozpatrzenia.
3. Petycja podpisana przez co najmniej 400 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo
wyborcze, wraz ze wskazaniem ich adresów - rozstrzygana jest przez Radę na sesji, która winna
odbyć się najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia petycji.”
2) § § 11-16 Załącznika Nr 6 do statutu Regulaminy Komisji Rady Miejskiej otrzymują brzmienie:
§ 11. Komisja Budżetowo-Finansowa
Przedmiotem działania Komisji jest:
1) opiniowanie projektu uchwały budżetowej oraz jej zmiany,
2) kontrola i ocena realizacji budżetu,
3) opiniowanie zmian w budżecie w ciągu roku w zakresie dochodów i wydatków,
4) opiniowanie projektów uchwał zwiększających lub zmniejszających dochody oraz wydatki
budżetu,

5) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej miasta i informacji o realizacji
budżetu za półrocze oraz sprawozdań składanych przez Skarbnika Miasta.
6) bieżące zapoznawanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
7) rozpatrywanie petycji, które dotyczą spraw objętych przedmiotem działania Komisji BudżetowoFinansowej.
§ 12. Komisja Edukacji
Przedmiotem działania Komisji jest:
1) funkcjonowanie nauki i oświaty,
2) działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tej dziedzinie,
3) stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
4) opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie
zainteresowań Komisji,
5) rozpatrywanie petycji, które dotyczą spraw objętych przedmiotem działania Komisji Edukacji.

§ 13. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Przedmiotem działania Komisji są:
1) organizacja administracji samorządowej i Straży Miejskiej,
2) opiniowanie zarządzeń porządkowych,
3) rozpoznawanie skarg na Zarząd kierowanych do Rady Miejskiej,
4) współpraca organów miasta z organami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i
porządkiem publicznym,
5) sprawy zwalczania patologii społecznej.
6) problemy ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych.
7) rozpatrywanie petycji, jeżeli do ich rozpatrzenia nie jest właściwa inna Komisja Rady.

§ 14. Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej
Przedmiotem działania Komisji są problemy gospodarki i rozwoju miasta oraz problematyka
komunalna, a w szczególności:
1) współudział w tworzeniu strategii rozwoju miasta oraz studium zagospodarowania
przestrzennego Leszna,

2) opiniowanie programów gospodarczych i społeczno-gospodarczych,
3) diagnozowanie procesów gospodarczych,
4) opracowanie czynników pobudzania rozwoju miasta oraz inspirowanie działań w tym zakresie,
5) opiniowanie skutków zmian w gospodarowaniu mieniem oraz zagospodarowaniu przestrzennym,
6) opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów a także innych
jednostek organizacyjnych miasta,
7) współpraca z różnymi formami samorządności gospodarczej,
8) opiniowanie nazewnictwa na terenie miasta,
9) sprawy związane z geodezją, kartografią i katastrem,
10) zagadnienia promocji miasta,
11) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków,
organizacji transportu i komunikacji oraz budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście,
12) sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska,
13) gospodarowanie mieniem komunalnym (z wyjątkiem gospodarki gminnym zasobem
mieszkaniowym) oraz realizacja inwestycji i inicjatyw lokalnych w tym zakresie,
14) realizacja inicjatyw podejmowanych w ramach komitetów inicjatyw gospodarczych,
15) problematyka rolnictwa i leśnictwa,
16) (skreślony),
17) sprawy budownictwa mieszkaniowego,
18) ocena i opracowywanie założeń gospodarki gminnymi lokalami użytkowymi,
19) rozpatrywanie petycji, które dotyczą spraw objętych przedmiotem działania Komisji Rozwoju i
Infrastruktury Miejskiej.
§ 15. Komisja Spraw Społecznych
Przedmiotem działania Komisji są sprawy polityki społecznej i rodziny, gospodarki mieszkaniowej oraz
ochrony zdrowia, a w szczególności:
1) funkcjonowanie polityki społecznej w mieście,
2) problematyka ochrony zdrowia mieszkańców,
3) stan bazy i działalności programowej w wyżej wymienionym zakresie,
4) kreowanie polityki pro rodzinnej w mieście,

5) promocja zdrowia i polityka prozdrowotna,
6) ocena i opracowanie założeń gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
7) czynsze i dodatki mieszkaniowe.
8) rozpatrywanie petycji, które dotyczą spraw objętych przedmiotem działania Komisji Spraw
Społecznych.
§ 16. Komisja Kultury i Sportu
Przedmiotem działania Komisji jest:
1) funkcjonowanie kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
2) działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach
3) stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
4) opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie
zainteresowań Komisji.
5) rozpatrywanie petycji, które dotyczą spraw objętych przedmiotem działania Komisji Kultury i
Sportu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały Nr …./…../2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia …. kwietnia 2016
r. zmieniającej uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Leszna.
W dniu 6 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach(Dz. U.
z 2014 r., poz. 1195). Powyższa sytuacja sprawiła, iż kwestie objęte ustawą o petycjach winny
zostać również poprawnie uregulowane w zapisach Statutu Miasta - zmianie i
doprecyzowaniu ulec muszą dotychczasowe zapisy określające sposób postępowania z
petycjami przedkładanymi Radzie Miejskiej Leszna.
Na podstawie art. 9 ust. 2 tej ustawy rada ma możliwość wskazania organu wewnętrznego
(komisji), który będzie rozpatrywał petycje, adresatem których jest Rada Miasta. Niniejszy
projekt uchwały proponuje dokonanie zmian w Statucie Miasta Leszna, tak aby w zależności
od tematu ujętego w petycji mogła się nim zajmować właściwa dla jego rozpatrzenia
komisja.
Powyższe zmiany dotyczą tylko tych petycji, w których liczba osób zgłaszających jest niższa
niż 400. W pozostałych przypadkach petycje będą rozpatrywane tak, jak dotychczas stanowił
w tej kwestii Statut Miasta.

