UCH WAŁA Nr XX XIX/ 215/ 2018
RADY MIEJSK IEJ W GÓ R ZNIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 130 i poz.1349) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Górzno stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/222/2014 Rady
Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Górzno (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko – Pomorskiego z 2014r., poz. 1625 i 3078, z 2016r. poz. 4671) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §9:
a) w ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Funkcji, o których mowa w ust. 3 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej lub
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;
2) §26 otrzymuje brzmienie:
„§26. Radni w liczbie co najmniej 3 mogą tworzyć kluby radnych.”;
3) W Regulaminie Rady Miejskiej w Górznie stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu wprowadza się następujące
zmiany:
a) §27 otrzymuje brzmienie:
„W głosowaniu tajnym radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej w sposób zgodny
z ustalonymi zasadami.”,
b) w § 35 ust 2 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

Id: 9B55DC00-CB65-44D8-AC62-CC113CAA0D27. Podpisany

Strona 1

„5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
a) rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych,
b) wniosków i petycji składanych przez obywateli.”,
c) dodaje się rozdział „Zasady i tryb działania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu:
„Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 36.1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powoływana jest w liczbie 3-5 członków.
2. Rada musi uwzględnić obowiązek zapewnienia w składzie Komisji przedstawicieli wszystkich klubów.
§ 37. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy przygotowanie i przedstawienie Radzie
propozycji załatwiania spraw wynikających z kierowanych do Rady skarg na działania Burmistrza i
działania gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.
§ 38. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę i prowadzi jej obrady. W
przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego
Zastępca.
§ 39. Komisja skarg, wniosków i petycji pracuje oparciu o następujące zasady:
1) Przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od otrzymania pisma zwołuje posiedzenie celem jego
rozpatrzenia;
2) swoje rozstrzygnięcia Komisja przyjmuje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej polowy składu jej członków;
3) ustalenia Komisji przekazuje się Przewodniczącemu Rady który wprowadza ten temat na najbliższą
sesję Rady Miejskiej;
4) ostateczna decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu skargi, wniosku lub petycji podejmuje Rada w formie
uchwały;
5) w przypadku braku możliwości terminowego załatwienia skargi, wniosku lub petycji wnoszący musi
być poinformowany o przyczynach zwłoki, zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego;
6) sprawozdanie z pracy komisji jej Przewodniczący przedstawia radzie na najbliższej sesji .”,
d) dodaje się rozdział „Zasady działania klubów radnych w brzmieniu:
„Zasady działania klubów radnych:
§ 40.1. Przynależność radnego do klubu jest dobrowolna.
2. Radny może przynależeć tylko do jednego klubu.
§ 41.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu;
2) listę członków;
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3) imię i nazwisko Przewodniczącego klubu;
4) W razie zmiany składu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym Przewodniczącego Rady;
5) Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 42.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem
klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
§ 43. Prace klubów organizują Przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 44. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 45.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu
działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawić swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 46. Kluby mogą opiniować sprawy będące przedmiotem obrad Rady oraz występować z inicjatywą
uchwałodawczą”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego i stosuje się ją do kadencji organów Miasta i Gminy Górzno następujących po kadencji,
w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie
Jacek Ruciński
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UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dokonana ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o
zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r.poz.130 z późn.zm) wprowadziła istotne zmiany w
funkcjonowaniu samorządu gminnego. Zmiany te obowiązywać będą od nowej kadencji organów gminy. Wśród
zmian są takie, które wymagają określenia w Statucie Gminy. I tak w Statucie Gminy należy określić zasady i tryb
działania komisji skarg, wniosków i petycji. Komisja skarg, wniosków i petycji jest komisją obligatoryjną. Zgodnie
z art.18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuję komisję skarg,
wniosków i petycji.
Ponadto nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wymaga określenia w Statucie Gminy zasad działania
klubów radnych zgodnie z art.23 ust.4 w/w ustawy.
Projekt uchwały zakłada zmianę §27 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu poprzez
wykreślenie ust. 1 dotyczącego sposobu głosowania jawnego w związku z brzmieniem dodanego do art. 14 ustawy
o samorządzie gminnym ust. 2 o treści: „głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”.
Dotychczasowe brzmienie §27 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej po wejściu w życie art.14 ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym mogłoby budzić wątpliwości co do sposobu głosowania jawnego określonego wprost w w/w
ustawie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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