
UCHWALA Nr 243IXL/2018 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 18 paidziernika 2018 roku 


zmieniaj~ca Uchwaly Nr 36NI2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 


Nowe Miasto 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym 

IDz.U. z 2018r. poz.9941 uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1. W uchwale Nr 36NI2003 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2003 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Miasto IDz.Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 168 

poz.4132, z 2007 r. Nr 13 poz.250, z 2014 r. poz. 886 oraz z 2017r. poz.l1D751 w 

Zal~czniku Nr 1 "Statut Gminy Nowe Miasto", wprowadza siy nastypuj~ce zmiany; 

II 	 uchyla siy § 15, 

21 uchyla siy § 16, 

31 dodaje siy § 16a w brzmieniu: 

,,§ 16.1. Do wykonywania swoich zadan Rada powoluje komisje stale: 

11 komisjy Gospodarki, Planowania, BudZetu i Finans6w, 

21 komisjy Zdrowia, Oswiaty, Rolnictwa, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Spraw Socjalnych, 

2. Rada powoluje ze swego skladu obligatoryjnie: komisjy rewizyjn~ oraz komisjy 
skarg, wniosk6w i petycji. 

3. 	 W czasie trwania kadencji Rada moze powolywae komisje do raine, okreslaj~c 
ich sklad osobowy i zakres dzialania. 

4. Komisje w calosci podlegaj~ Radzie i nie maja wobec Rady wladczych 
uprawnien. 

5. Rada powoluje komisje stale w liczbie co najrnniej trzech radnych, przy czym w 
sklad komisji rewizyjnej i komisji skarg wniosk6w i petycji wchod~ 
przedstawiciele wszystkich klub6w radnych, 0 ile takie zostaly utworzone. 

6. Radny moze bye przewodnicz~cym lub wiceprzewodnicz~cym tylko jednej 
komisji stalej. 
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7. Przewodnicz<j.cy i wiceprzewodnicZ<j.cy rady gmin y nie mog<j. przewodniczyc 
komisjom. 

8. Komisje obraduj<j. w dni robocze. 

9. Stale Komisje Rady z wyl<j.czeniem komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, 
wniosk6w i petycji, opracowuj<j. plany pracy i przedstawia je 
Przewodnicz<j.cym Rady. 

10. Komisje zobowi<j.zane s<j. wzajernnie informowac siy 0 sprawach byd<j.cych 
przedmiotem zainteresowania wiycej niz jednej komisji" 

41 w § 17 dodaje ust.2a i 2 b w brzmieniu: 
,,2a. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz<j.cego oraz w odrybnym glosowaniu od 

jednego do dw6ch wiceprzewodnicz<j.cych. 

2b. Prawo zglaszania kandydat6w na funkcje przewodnicz<j.cego i wiceprzewodnicz<j.cych 
przysluguje kaZdemu radnemu". 

51 uchyla siy §35 ust.3. 

61 § 37 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 37. 1. Porz<j.dek obrad jest dokumentem okreslaj<j.cym przedmiot sesji oraz plan jej 

przebiegu, 

2. Przy ustalaniu porz<j.dku obrad nalezy kierowac siy przyjytym przez rady 
perspektywicznym planem jej pracy, jak r6wniez uwzglydnic wnioski, uwagi, 
propozycje, postulaty radnych oraz mieszkail.c6w gminy, a takZe w6jta. 

3. Porz<j.dek obrad obejmuje w szczeg6lnosci: 

II otwarcie sesji , powitanie radnych i zaproszonych gosci, stwierdzenie 
prawomocnosci obrad. 

21 przyjecie protok6lu z poprzedniej sesji, kt6re nastypuje po zlozeniu 
przez Przewodnicz<j.cego informacji na temat uwzglydnienia b<j.dz 
nieuwzglydnienia zlozonych przez radnych sprostowail., uzupelnien i uwag 
do protokolu. . 

31 informacja w6jta na temat realizacji zadan miydzy sesjami, 

41 sprawozdanie z dzialalnosci przewodnicz<j.cego rady w okresie miydzy sesjami. 

51 om6wienie spraw z ewentualnym udzialem zaproszonych gosci i 

mieszkail.c6w, 

61 rozpatrzenie projekt6w uchwal i podjycie stosownych uchwal, 
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71 interpelacje i zapytania radnych. 

81 Infonnacje i komunikaty Przewodniczqcego Rady. 

91 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

111 oswiadczenia i infonnacje rMne. 

101 zamkniycie obrad. 

4. Mieszkailcy Gminy oraz osoby zwiqzane z Gminq maja prawo zabierania glosu w 

wyznaczonym porzqdku obrad. Zamiar zabrania glosu zglaszajq przewodniczqcym 

przed rozpoczyciem obrad podajqc imiy i nazwisko oraz skIadajq oswiadczenia 0 

wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie wizerunku w 

postaci obrazu audio-video w zwiqzku z ustawowym obowiqzkiem transmitowania i 

utrwalania za pomocq urzqdzeil rejestrujqcych obraz i dzwiyk obrad sesji. 

Przewodniczqcy moze czyni6 osobom zabierajqcym glos uwagi dotyczqce tematu, 

fonny i czasu trwania ich wystqpienia. 

71 § 49 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 49.1. Przebieg obrad jest utrwalany przy uzyciu urzqdzenia rejestrujqcego obraz i 

dZwiyk. 

2. Pracownik urzydu gminy prowadzqcy obslugy organizacyjno-technicznq sesji 

sporzqdza projekt protokolu z przebiegu obrad, kt6ry stano wi dokumentacjy 

przebiegu posiedzenia. 

81 § 50 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 50. Protok61 obrad z sesji to zwiyzie odzwierciedlenie przebiegu obrad, zawierajqcy: 

II numer, daty i miejsce odbycia sesji , ze wskazaniem godziny jej otwarcia i 

zamkniycia, 

21 oswiadczenia przewodniczqcego obrad dotyczqce prawomocnosci obrad zlozone 

w oparciu 0 listy obecnosci podpisanq przez radnych. 

91 § 52 ust.l otrzymuje brzmienie: 

"ust.1. Do protok6lu dolqcza siy II listy obecnosci radnych 2/komplet dostarczonych 
radnym materiaI6w wraz z powiadomieniem 0 sesji 31 teksty przyjytych przez Rady 

uchwal, oswiadczeil i inne dokumenty wytworzone w zwiqzku z protok610wana sesja, 
elektroniczny zapis przebiegu sesji, imienne wykazy glosowaiJ. radnych". 
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10/ § 52. Dodaje siy ust.4 w brzmieniu: 
,,4. Zapis na elektronicznym nosniku infonnacji jest przechowywany na zasadach 

przewidzianych dla protok616w z sesji. Czysc utajnion~ obrad rejestruje siy 

oddzielnie. Elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi integralna CZySC 

protok6lu". 


111 § 55 ust.l otrzymuje brzmienie: 
"ust.l. Prawo inicjatywy uchwalodawczej przysluguje: 
11 grupie co najrnniej czterech radnych, 
2/ komisjom, 
3/ przewodnicz~cemu, 
4/ w6jtowi, 
5/ klubom radnych, 

6/ grupie co najrnniej 100 mieszkanc6w posiadaj~cym czynne prawo wyborcze do 
organu stanowi~cego. 

2. Projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem sklada siy na pismie do przewodnicz~cego. 

3. Zasady wnoszenia inicjatywy, 0 kt6rej mowa w ust.l pkt 6 okresla odrybna uchwala". 

12/ § 58 otrzymuje brzmienie: 
,,58. Uchwaly Rady podpisuje przewodnicz~cy lub wiceprzewodnicz~cy prowadz~cy 

obrady". 

13/ § 61 ust.l, 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

,,1. Glosowanie jawne na sesji odbywa siy za pomoc~ urz~dzenia umozliwiaj~cego 
sporz~dzanie i utrwalanie imiennego wykazu glosowan radnych. lezeli 
przeprowadzenie glosowania w ten spos6b nie bydzie mozliwe z przyczyn 
technicznych, przeprowadza siy glosowanie jawne imienne. 

2. 	1/ glosowanie jawne imienne przeprowadza przewodnicz~cy lub 
wiceprzewodnicz~cy obrad, 

2/ glosowanie odbywa siy poprzez wyczytywanie nazwiska radnych obecnych na 
sesji wedlug listy obecnosci. Po uslyszeniu swojego nazwiska radni glosuj~ 

poprzez wypowiedzenie fonnuly "za", "przeciw" i "wstrzymuje siy". 
Wynik glosowania imiennego oglasza przewodnicz~cy rady lub 
wiceprzewodnicz~cy przeprowadzaj~cy glosowanie. 

3. Odrybny wykaz glosowan nad kai:dym projektem uchwaly stanowi integraln~ 
cZysc protok6lu z sesji". 

14/ § 68 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 
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,,1. W sklad komisji rewizyjnej wchodz<l radni w tym przedstawiciele klub6w radnych 0 

ile takie zostaly utworzone, z wyj<ltkiem przewodnicz<lcego i wiceprzewodnicZ<lcego 
Rady". 

lSI w § 88 uchyla siy ust.2 

161 w § 88 dodaje siy ust.3 w brzmieniu: 

,,3. Komisja moze postawic 0 wy1<lczeniu jawnosci posiedzenia wy1<lcznie 0 przepisy 
ustawy". 

171 Dodaje siy § 100 a w brzmieniu: 

,,§ 100a. 1. Radni mog<l tworzyc kluby radnych. 

2. Klub tworzy co najrnniej 3 radnych. 

3. przynaleznosc radnych do klub6w jest dobrowolna. 

4. Kluby dzialaj<l przez okres kadencji Rady. Wraz z koncem kadencji wszystkie 

kluby ulegaj<l automatycznie rozwi<lZaniu. 

5. Zadania i kompetencje klub6w musZ<l bye powi<lzane z funkcjonowaniem 

samorz<ldu. 

6. Radny moze zglosic przynaleZnosc do wiycej niz jednego klubu. 

7. Klub rozpoczyna swoj<l dzialalnosc z chwila zlozenia przewodnicz<lcym rady 

zawiadomienia 0 jego utworzeniu. Zgloszenie klubu powinno zawierae: 

II imiy i nazwisko przewodnicZ<lcego klubu, 


21 listy czlonk6w klubu z okresleniem funkcji wykonywanej w klubie, 


31 nazwy klubu - jezeli klub j<l posiada, 


41 okreslenie celu dzialalnosci klubu. 


8.Radny wstypuje do Klubu na podstawie oswiadczenia woli wst<lpienia do 

Klubu. 

9. Oswiadczenie woli powinno bye jasne, dobrowolne, zlozone ustnie na sesji 

do protok61u, b<ldi pisemnie do przewodnicZ<lcego Rady, kt6ry odczyta je na 

sesJ 1. 
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1 O.Radny w kazdej chwili moze opuscic Klub skladajqc wobec rady 

jednostronne oswiadczenie woli. 

II.Kluby wybierajq ze swego grona przewodniczqcego, kt6ry organizuje pracy 
Klubu. 

12.Powstajqcy Klub moze przyjqc regularnin Klubu. 

13.Klubu mogq przedstawiac swoje stanowisko na forum rady czy komisji oraz 

wobec organy wykonawczego. Wyrazenie stanowiska nastypuje w fonnie 

pisernnej lub w fonnie ustnej, przez upowaznionego przedstawiciela 

Klubu. 

14. Dzialalnosc Klub6w radnych nie moze byc finansowana z budzetu gminy. 

15. Przewodniczqcy rady prowadzi rejestr klub6w radnych. 

16. W przypadku zrnniejszenia liczby czlonk6w Klubu ponizej wymaganego, 

klub ulega automatycznemu rozwiqzaniu i wykresleniu z ewidencji przez 

Przewodniczqcego rady". 

181 Uchyla siy § 101 i § 102. 

191 Dodaje siy Rozdzial VIn a 0 tytule: "Komisja skarg, wniosk6w i petycji". 

201 Dodaje siy § 102 a w brzmieniu: 

,,§ 102 a.l . Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji dziala na podstawie ustawy 0 sarnorzqdzie 

gminnym oraz niniejszego Statutu. 

2. Przedmiotem dzialania komisji jest rozpatrywanie: 

1/ skarg na dzialanie w6jta i gminnych jednostek organizacyjnych, 

21 wniosk6w i petycji skladanych przez obywateli. 

3. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji powolana jest przez Rady w liczbie co 

najrnniej 3 czlonk6w ale nie rnniej niz liczba klub6w dzialajqcych w Radzie. 

4. Przewodniczqcego Komisji Skarg, Wniosk6w i petycji wybiera Rada. 

5. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji wybiera Zastypcy przewodniczqcego sposr6d 

swoich czlonk6w, na pierwszym posiedzeniu. 
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6. Posiedzenie komisji zwoluje w miary potrzeb Przewodniczqcy Komisji i kieruje 
. . .
JeJ praCaITii. 

7. Przewodniczqcy rady Gminy koordynuje procedury rozpatrywania i zalatwiania 
skarg, wniosk6w i petycji poprzez: 

1/ prowadzenie wymaganych prawem rejestr6w; 
2/ kwalifikowanie wplywajqcych spraw; 

3/ niezwloczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do komisji skarg, 
wniosk6w i petycji; 

4/ zawiadomienie skladajqcego 0 terminie rozpatrywania sprawy przez Rady 
Gminy. 

8. Komisja pracuje w spos6b umozliwiajqcy radzie zachowanie termin6w 

rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji . 

9. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji pracuje w oparciu 0 nastypujqce zasady: 
11 Przewodniczqcy komisji w terminie 7 dni od wplywu do komisji skarg, 

wniosku lub petycji przekazywanych przez Przewodniczqcego rady zwoluje 

posiedzenie. Z przeprowadzonych czynnosci komisja sporzqdza protok61, a 
okolicznosci w nim wskazane stanowiq podstawy sformulowania projektu 
uchwaly w sprawie skargi, wniosku lub petycji. 

2/ Przewodniczqcy komisji moze zwr6cie siy do w6jta lub wlasciwego 

kierownika jednostki organizacyjnej 0 pisernne udzielenie niezbydnych 

wyjasnien zwiqzanych ze sprawami bydqcymi przecimiotem postypowania 
Komisji z zachowaniem tajemnicy prawnie chronionej. W6jt lub wlasciwy 
kierownik jednostki organizacyjnej zobowiqzani Sq do udzielania wyjasnien i 
przedstawiania dokument6w w terminie 3 dni. 

3/ Komisja dokonuje rozpatrzenia sprawy a nastypnie przygotowuje i 
przekazuje do przewodniczqcego rady swoje stanowisko lub projekt 
uchwaly wraz z uzasadnieniem 0 sposobie rozstrzygniycia sprawy 0 ile 
rozstrzygniycie wymaga podjycia uchwaly. 

4/ Ostatecznq decyzjy 0 przyjyciu lub odrzuceniu skargi, wniosku lub petycji 
podejmuje Rada w formie uchwaly 

5/ W przypadku braku mozliwosci terminowego zalatwienia skargi, wniosku 
lub petycji wnOSZqcy musi bye poinformowany 0 przyczynie zwloki, zgodnie 

z Kodeksem postypowania administracyjnego. 
6/ Do sposobu zalatwienia i rozpatrywania petycji majq zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 0 petycjach. 
7/ Podczas rozpatrywania spraw komisja zobowiqzana jest do przestrzegania 

przepis6w ustawy 0 ochronie danych osobowych i innych prawnie 
chronionych. 

8/ W ramach potrzeb Komisja wsp6lpracuje z innymi Komisjami Rady. 
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.. 

10. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniu zwykl~ wiykszosci~ 
glos6w w obecnosci co najmniej polowy skladu. 

11. Podczas rozpatrywania spraw komisja zobowi~ana jest do przestrzegania 

przepis6w ustawy 0 ochronie danych osobowych i innych prawnie 
chronionych. 

12. W ramach potrzeb Komisja wsp6lpracuje z innymi Komisjami Rady. 

13. Obsrugy techniczno-biurow~ komisji zapewnia Urz~d Gminy". 

§ 2. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i 

wchodzi w zycie pierwszego dnia kadencji organ6w jednostek samorz~du terytorialnego 
nastypuj~cej po kadencji tych organ6w wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 

16 listopada 2014 roku. 
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UZASADNIENIE 

do uchwaly zmieniajllcej Statut Gminy Nowe Miasto 


W dniu 31 stycznia 2018 r. weszla w Zycie ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. 0 zmianie 
niektorych ustaw w celu zwi~kszenia udzialu obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niekt6rych organow publicznych (Dz.U. z 2018r.,poz.130). 
Art.15 tejt.e ustawy wskazuje, Ze przepisy kt6rymi zmieniono ustrojowe ustawy samom¢owe 
stosowaC nale:iy do kadencji organ6w ~~ych po k.adencji w czasie kt6rej niniejsza 
ustawa weszla w Zycie. Tyro samym ustawodawca umoZliwil organom jednostek samom¢u 
terytorialnego bidJlcej kadencji przygotowanie odpowiednich aktOw prawa miejscowego w 
zakresie organizacji i funkcjonowania gminy i jej organOw. 
Akty te powiuny bye przygotowane i podj~ w biezctcej kadencji ze wskazaniem, Ze b¢4 

obowUtzywaC w kadencji organOw samorzqrlu terytorialnego 2018 - 2023. 

Podstawowym aktem prawnym, kt6ry reguluje ustr6j i organizacj~ gminy jest jej statu!. 
Statut Gminy Nowe Miasto zostal uchwalony w 2006 roku i byl nowelizowany, jednak 

zmiany naloZone przez ww. usta~ nakazuj~ jego kolej~ nowelizacj~. 


Projekt zmiany Statutu Gminy Nowe Miasto otrzymal pozylywrul opini~ stalych komisji Rady 

Gminy. 

NajwaZniejsze zmiany uWte w projekcie niniejszej ucbwaly. a wprowadzone ustaw<! to: 

1) glosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazOw glosowan radnych w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, 

2) obligatoryjne utworzenie komisji skarg, wnioskow i petycji oraz okreSlenie zasad i trybu 

jej dziaJania 

3) tworz.eme i zasady dziabmia klub6w radnych, 

4) transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za ~~rejestruj~ych obraz i 

dZwi~k oraz ich publikacji na stronie internetowej gminy. 

5) ustawowe umocowanie interpelacji i zapytail radnych, 

6) zasady skladania obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej. 


Uchwalanie i wprowadvrnie zmian w statucie gminy,naleZy do wyl~znej wlaSciwoSci rady. 

PrzedloZony projekt uchwaly zmieniaitlce.i Statut Gminy Nowe Miasto uwzgl¢nia istotne 

regulacje zawarte w ustawie 0 samoJ7lldzie gminnym, ustawie z dnia 11 stycznia 2018.i 

uzyskal pozytywlUl akceptacj~ kancelarii prawnej w zakresie poprawnoSci formalno prawnej. 


sierpien, 2018r. 
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