UCHWAŁA NR LIII/1068/2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)) Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. W uchwale nr XX/444/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią , zmieniony uchwałą nr XXIII/480/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz
uchwałą nr XLIII/830/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. W §2 dodaje się pkt.6 w brzmieniu: Komisja wniosków należy przez to rozumieć Komisję
Wniosków ,Skarg i Petycji
2. W §2 punkty od 6 do 11 zmienia się na 7 do 12.
3. W §12 dodaje się pkt.5 w brzmieniu: - klubom radnych
4. W §12 dodaje się pkt.6 w brzmieniu: - Grupie mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej
300 osób posiadających prawa wyborcze na podstawie ordynacji wyborczej do rad gmin.
5. W §13 ust.1 skreśla się punkty 2 i 3
6. §14. ust.1 otrzymuje brzmienie: Rada oprócz Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji powołuje następujące komisje stałe określając jednocześnie ich kompetencje.
7. W § 14 dodaje się pkt.5 w brzmieniu: - Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych
w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. §23 ust.3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „O terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad sesyjnych powiadamia się radnych na 7 dni przed terminem obrad pisemnie lub w inny skuteczny
sposób”.
9. W §33 ust.4 skreśla się słowa: „ lub ustnie”
10. §33 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej
nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpływu do adresata”.
11. W §42 ust.2.pkt.7 otrzymuje brzmienie: - przebieg głosowania imiennego z wyszczególnieniem
radnych: liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących” i głosów nieważnych.
12. W §44 dodaje się ust.4 w brzmieniu: Obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Gminy.
13. §50 ust.1 otrzymuje brzmienie: Głosowanie jawne odbywa się za pośrednictwem urządzeń
rejestrujących i podniesieniem ręki lub przez podniesienie ręki z wypowiedzeniem słowa: „za”, „przeciw”
lub „wstrzymuję się”.
14. W §50 dodaje się ust.5 w brzmieniu: Wyniki głosowań w formie imiennego wykazu publikuje się
niezwłocznie w BIP i na stronie internetowej Gminy oraz w formie zwyczajowo przyjętej na terenie
Gminy.

1) zm:

Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432
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15. Rozdział 9. Otrzymuje nazwę: Organizacja, zadania i tryb przyjmowania i rozpatrywania przez
Radę Miejską skarg, wniosków i petycji.
16. §112 ust.1 otrzymuje brzmienie: Komisja Skarg składa się z 5 osób: przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego, sekretarza oraz 2 członków komisji. Komisja jest reprezentowana przez wszystkie
kluby Rady z wyjątkiem radnych pełniących funkcje określonych w §8.1 i 2 Statutu.
17. §112 ust.2 otrzymuje brzmienie: Przewodniczącego i wszystkich członków komisji wybiera Rada.
Zastępcę i sekretarza wybierają członkowie komisji spośród swojego grona.
18. §112 ust.3 otrzymuje brzmienie: Przewodniczący komisji organizuje pracę i prowadzi jej obrady.
W razie nieobecności przewodniczącego lub braku możliwości działania obrady oraz zadania wykonuje
zastępca.
19. §112 ust.4 otrzymuje brzmienie: O wyłączeniu przewodniczącego komisji skarg, wniosków
i petycji decyduje Rada. W sprawie wyłączenia zastępcy komisji, sekretarza oraz członków komisji
decyduje przewodniczący komisji wydając swoją decyzję na piśmie. Wyłączony członek komisji może
odwołać się na piśmie od decyzji przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji w ciągu 7 dni od
daty odebrania decyzji do Rady.
20. W§112 dodaje się ust.5 w brzmieniu: Komisja Skarg ma za zadanie rozpatrywanie:
1) skarg na działanie burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – przedmiotem
skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe
organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także
przewlekłe załatwienie spraw;
2) wniosków składanych przez obywateli;
3) petycji składanych przez obywateli
21. W§112 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Przed rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji Komisja
Skarg ma prawo do analizy zarzutów lub poruszanych problemów przez składającego, w razie potrzeby
wysłuchać składającego, a także wnioskować do Burmistrza lub innych jemu podległych osób o złożenie
wyjaśnień lub przedstawienie niezbędnych dokumentów. Komisja zobowiązana jest do przygotowania
projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od VIII kadencji Rady Miejskiej w Nakle
nad Notecią.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Światłowski
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Uzasadnienie
W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych zaszła konieczność dostosowania zmian do obowiązującego Statutu Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały spowoduje dostosowanie
treści Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do obowiązującej regulacji prawnej.

Przewodniczący Komisji Statutowej

Antoni Żygowski
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