
Uchwała Nr  429/LXXXV/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie 

z  dnia  27 września 2018r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Gostynina
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 j.t. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 

§ 1
W uchwale Nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 ust. 1 po punkcie 14 dodaje się punkt 15) o następującej treści:
15)Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” – Gostynin, ul. Wojska Polskiego 23.

2) W § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie  „ W ramach klubu radni mogą tworzyć koła radnych”

3) Po ust. 3 w § 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Kluby  działają  w  okresie  kadencji  Rady.  Upływ  kadencji  Rady  jest  równoznaczny  z
rozwiązaniem klubów.

4) Po ust. 4 w § 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Kluby  mogą  ulegać  wcześniejszemu  rozwiązaniu  na  mocy  uchwał  ich  członków,
podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
klubu.

5) Po ust. 5 w § 19 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Klub radnych wybiera spośród członków Przewodniczącego klubu, który koordynuje prace
klubu.”

6) Po ust. 6 § 19 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„Klubom,  poza  inicjatywą  uchwałodawczą,  przysługują  uprawnienia  wnioskodawcze  i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady”.

7) Po ust. 7 § 19 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Kluby  mogą  przedstawiać  swoje  stanowiska  na  sesjach  Rady  wyłącznie  przez  swoich
przedstawicieli.”. 

8) W § 40 po ust. 3, dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji  Publicznej  i  na  stronie  internetowej  Gminy.  Nagrania  przechowuje  się  przez  6
miesięcy od dnia zakończenia sesji”.



9) §  71  otrzymuje  brzmienie  „Głosowania  jawne  odbywają  się  w  sposób  umożliwiający
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych” .

10)  W  §  72  ust.  1  otrzymuje  brzmienie  „1.  Imienne  wykazy  głosowań  radnych  podaje  się
niezwłocznie  do  publicznej  wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  i  na  stronie
internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy”. 

11)  W Rozdziale VII – Działalność Komisji, po Podrozdziale 2: Działalność Komisji Rewizyjnej,
dodaje  się  Podrozdział  3:  Zasady  i  tryb  działania  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji,  w
brzmieniu:

 „Podrozdział: 3:  Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji.

 § 92a. 1. Rada powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrzenia skarg i wniosków
oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym
ustawami.
2. Rada może zobowiązać Komisję do prowadzenia dodatkowo spraw innych niż określone w ust.
1.
§ 92b. W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W
skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady.
§ 92c. 1. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków
i petycji poprzez:

1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;
2) kwalifikowanie wpływających spraw;
3) występowanie  o  uzupełnienie  sprawy,  w  przypadku  wątpliwości  co  do  kwalifikacji

zarzutów;
4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji.

2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować  do  Burmistrza  i  kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych  o

złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko co do wniosku lub petycji;
2) przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3.  Komisja przygotowuje i  przedstawia radzie opinię zwierająca wniosek o uwzględnienie bądź
nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

§ 91d. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub wyznaczony
przez niego Wiceprzewodniczący Rady.

2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja dokonuje wyboru przewodniczącego komisji oraz
jego zastępcy.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
4. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 składu Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia skargi, wniosku lub
petycji.
5. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad. W przypadku
zwołania posiedzenia na wniosek, przedmiot posiedzenia określa wnioskodawca.
6.  Do  zmiany  porządku  obrad  posiedzenia  zwołanego  na  wniosek  wymagana  jest  zgoda
wnioskodawcy.



7.  O  terminie  posiedzenia  członków  Komisji  zawiadamia  się  z  siedmiodniowym
wyprzedzeniem.
8.  W uzasadnionych  przypadkach przewodniczący Komisji  lub  Przewodniczący Rady może
zwołać posiedzenie Komisji bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 (tryb pilny).
9. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 91e.W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dot. Komisji stałych (§ 80 –
87).
  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
 

§ 3.
Uchwała wchodzi  w życie  po upływie  14 dni  od dnia jej  ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa  Mazowieckiego  i  stosuje  się  ją  do  kadencji  organów  jednostek  samorządu
terytorialnego następujących po kadencji, w której została podjęta. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Andrzej Robacki
 
 
 



UZASADNIENIE

Mocą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) znowelizowano min.
ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym wprowadzając zmiany uwzględnione w
niniejszej noweli Statutu.

Zmiany wprowadzone  wyżej  powołaną  nowelą  ustawy stosuje  się  do  kadencji  organów
jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której powołana ustawa
weszła w życie, stąd tak a nie inaczej określone vacatio legis niniejszej uchwały.

Z uwagi na powyższe podjecie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.


