Projekt
z dnia 8 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia .................... .... roku
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Zabłudowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Zabłudowie
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/39/03 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu gminy Zabłudowie , wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Komisje stałe:”;
2) po § 15 pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;
3) uchyla się § 16;
4) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.
2. Burmistrz zobowiązany jest w szczególności do:
1) przygotowania materiałów związanych z przedmiotem obrad;
2) doręczenia zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów radnym;
3) zapewnienia lokalu i niezbędnych do odbycia sesji środków technicznych;
4) ewidencjonowania i prowadzenia rejestrów uchwał i innych aktów Rady;
5) przedsięwzięcia czynności niezbędnych do wykonania podjętych uchwał;
6) zapewnienia obsługi prawnej radnych i klubom radnych w zakresie realizacji ich
uprawnień do inicjatywy uchwałodawczej.”;
5) uchyla się § 28 ust. 5;
6) § 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być
podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.”;
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7) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza
ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczy organ wykonawczy Gminy.”;
8) po § 35 ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, gdy w chwili rozpoczęcia w sesji, - w termieie ustalonym
w zawiadomieniu - w posiedzeniu nie uczestniczy wymagana ilość radnych,
Przewodniczący Rady stwierdza brak quorum i po odczekaniu 30 minut ogłasza datę
i godzinę kolejnego posiedzenia tej samej sesji, nie później jednak niż w ciągu trzech
dni od pierwszego terminu”;
9) uchyla się § 38 pkt 1;
10) uchyla się § 38 pkt 5;
11) uchyla się § 38 pkt 6;
12) uchyla się § 40;
13) uchyla się § 4;.
14) § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Postanowienie ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.”;
15) § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. .Obrady Rady Miejskiej w Zabłudowie 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.”;
16) § 52 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) główne tezy wystąpień”;
17) uchyla się § 52 ust. 3 pkt 5;
18) uchyla się § 52 ust. 4;
19) § 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu radnych w Biurze Rady
oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed
terminem kolejnej sesji, za wyjatkiem sesji nadzwyczajnych i uroczystych, celem
zgłoszenia ewentualnych uzupełnień i poprawek.”;
20) uchyla się § 52 ust. 6;
21) po § 52 ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Integralną częścią protokołu z sesji jest nagranie z zapisem wizji i dźwięku.”;
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22) § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1 Nie później niż na dwa dni przed terminem sesji radni oraz Burmistrz
mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z poprzedniego
posiedzenia Rady w formie pisemnej, przy czym o ich uwzględnieniu
rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i obejrzeniu
nagrania z przebiegu sesji.”;
23) § 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada rozpatruje sprzeciw o jakim mowa w ust. 2 i zajmuje stanowisko w tej
sprawie.”;
24) po § 57 ust. 1 pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Kluby radnych, zgodnie z art 20 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym”;
25) § 57 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) grupa, co najmniej 200 mieszkańców gminy, zgodnie z art 41a ustawy
o samorzadzie gminnym.”;
26) w § 57 uchyla się ust. 2;
27) uchyla się § 57 ust. 3;
28) po § 57 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zasady występowania z inicjatywą uchwałodawczą grupy mieszkańców, o której
mowa w 57 ust. 1 punkt 3 określi Rada w odrębnej uchwale”;
29) § 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady. Przewodniczący poddaje
wniosek lub projekt uchwały pod głosowanie. Uchwały zapadają zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”;
30) § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, Wynik
głosowania odnotowuje sie w protokole z sesji. Imienne wykazy głosowań radnych
podaje się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej”;
31) uchyla się § 63 ust. 3.
32) po § 63 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony
w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie
imienne.”;
33) § 67 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek
do projektu uchwały, uzasadniając przedtem potrzebę przeprowadzenia głosowania
w takiej formie”;
34) § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz komisję Skarg Wniosków i Petycji
ustalając ich liczebność oraz skład osobowy.”;
35) § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada powołuje inne stałe i doraźne komisje, ustalając ich nazwę, liczebność,
skład osobowy oraz przedmiot działania osobnymi uchwałami.”;
36) po § 70 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Radny powinien być członkiem co najmniej 2 komisji stałych”;
37) po § 70 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zmiany w składzie Komisji są mozliwe w każdym czasie na pisemny wniosek
zainteresowanego radnego. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym
komisji przygotowuje komisja Rady właściwa do spraw statutowo - prawnych”;
38) po § 71 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Postanowienie ust. 1i 2 nie dotyczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”;
39) § 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisje opiniują projekty uchwał, a uchwalone opinie oraz wnioski przekazują
Radzie”;
40) § 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów
powołanych przez Radę”;
41) uchyla się § 77 ust. 2;
42) uchyla się § 83c;
43) uchyla się § 83a.;
44) uchyla się Rozdział 5 ust. 5a;
45) § 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Radę w liczbie conajmniej trzech
członków i niemniejszej niż liczba klubów.”;
46) uchyla się § 89 pkt 1;
47) uchyla się § 90;
48) uchyla się § 91;
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49) § 92 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym
przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli
problemowych jak i sprawdzających”;
50) uchyla się § 94 ust. 1;
51) po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu:
„6a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Organizacja, zasady i tryb działania
Komisji.
§ 109a. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji jest powoływana przez Radę w liczbie
conajmnie trzech członków i niemniejszej niż liczba klubów.
2. Rada w głosowaniu jawnym wybiera jej przewodniczącego Komisji.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje wstępnie wpływające do rady
skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię oraz projekt uchwały.
4. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami
legalności, obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.
5. Wpływające do rady skargi, wnioski i petycje Przewodniczący Rady kieruje do
Przewodniczącego Komisji.
6. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. Komisja może również powołać
Sekretarza Komisji.
7. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do organu
wykonawczego lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska
w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku i petycji.
8. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może
zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
9. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół a okoliczności w nim
wskazane stanowią podstawę sformułowania opinii i projektu uchwały w sprawie
skargi, wniosku lub petycji.
10. Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności
lub niezasadności skargi i wniosku lub propozycję stanowiska rady w zakresie dalszego
procedowania w sprawie petycji, wraz z uzasadnieniem.
11. Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożlwiający radzie
zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
12. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji.
§ 109b. 1. Członek Komisji skarg, wniosków i petycji podlega wyłączeniu z udziału
w pracach komisji, jeżeli przedmiot skargi, wniosku lub petycji może dotyczyć praw
i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. O przyczynach powodujących wyłączenie członek komisji obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Komisji lub – jeśli to dotyczy
Przewodniczącego Komisji – Przewodniczącego Rady.
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3. O wyłączeniu członka z udziału w pracach komisji decyduje Komisja skarg,
wniosków i petycji”;
52) § 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co
najmniej 3 radnych”;
53) § 113 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie
poniżej 3”;
54) § 120 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumenty urzędowe związane z realizacją zadań publicznych przez Radę
i Burmistrza, które nie zostały udostępnione w inny sposób, udostępnia się
w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz w gminnych
jednostkach organizacyjnych, zgodnie z zakresem ich działania”.
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,a
jej zapisy mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie, której
niniejsza uchwała została podjęta.
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