
UCHWALA Nr 202/XXXVII2013 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art.3 ust.I i art.I8 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzctdzie 
gminnym IDz.U. z 20I3L, poz.S94 z p6Zn.zm.l Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 

§ 1. 	 W Statucie Gminy Nowe Miasto stanowictcym zalctcznik do uchwaly Rady Gminy 
Nowe Miasto Nr 36/V/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 L W sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Nowe Miasto IDz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003L Nr 168, poz. 41321 z 
p6Zn.zm.l wprowadza si~ nast~pujctce zmiany: 

1/ w § 5: 

a/ 	tresc § 5 oznacza si~ jako ust.l, 

bl dodaje si~ ust.2 - 8 w brzmieniu: 

,,2. Herbem Gminy jest herb okreslony w uchwale Nr 164IXXIXJ20 13 
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 czerwca 2013 LlDz.Urz.Woj.Mazowieckiego 
z 2013L poz.9039/. Wz6r stanowi za1ctcznik or 1 do uchwaly. 

3. 	 Flaga Gminy jest flaga okreslona w uchwale Rady Gminy Nr 164IXXIXJ2013 
Nowe Miasto z dnia 23 czerwca 2013 r. Wz6r flagi stanowi zalctcznik or 2 do 
uchwaly. 

4. 	 Pieczycict Gminy jest piecz~c okreSlona w uchwale Nr 164IXXIXJ20I3 Rady Gminy 
Nowe Miasto z dnia 23 czerwca 2013 r. Wz6r piecz~ci stanowi zalctcznik or 3 do 
uchwaly. 

5. 	 Piecz~cict Gminy jest piecz~c okreslona w uchwale Nr 164IXXIXJ20 13 Rady Gminy 
Nowe Miasto z dnia 23 czerwca 2013 L Wz6r piecz~ci stanowi zalctcznik or 4 do 
uchwaly. 

6. 	 Zasady uzywania herbu, flagi i pieczyci okreSla Rada w odr~bnej uchwale. 

7. 	 Rada moze nadac tytul "Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto" oraz odznak~ 
"Za zaslugi dla Gminy Nowe Miasto". Zasady i tryb nadawania Rada okreSla w 
odr~bnej uchwale. 

8. Gmina podejmuje dzialania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 
samorzctdowej wsr6d mieszkanc6w gminy, w tym zwlaszcza wsr6d mlodziezy". 

21 	 w § 13 dodaje si~ ust.3 w brzmieniu: 

,,3. Do wlasciwosci Rady nalezct wszystkie sprawy pozostajctce w zakresie dzialania 
Gminy, 0 ile ustawy nie stanowict inaczej". 



31 w § 26 dodaje si<t ustA w brzmieniu: 

,,4. Rada moze obradowae na sesjach uroczystych lub okolicznosciowych - zwoianych 
z okazji swiqt lub uroczystosci pailstwowych lub dla uczczenia waZnych dla gminy 
wydarzen lub okolicznosci". 

41 w § 35 dodaje si<t ust.3 w brzmieniu" 
,,3. Przebieg sesji jest nagrywany. Nagranie przechowuje si<t do czasu przyj<tcia 

protok6lu przez Rad<t". 

51 w § 55: 

a! w § 55 w ust.8 po przecinku dodaje si<t wyrazy "wyjasniajqce potrzeb<t i cel podj<tcia 
uchwaly", 

bl dodaje si<t ust.9 - 11 w brzmieniu: 

,,9. Prawo zglaszania poprawek do projektu uchwal sluzy wszystkim radnym, 
komisjom oraz W6jtowi. 

1O.Wnioskodawcom sluzy prawo wnoszenia autopoprawek do projekt6w uchwal. 

I1.Wnioskodawca projektu uchwaly rna prawo zglosie wniosek 0 wycofanie zlozonego 
przez siebie projektu uchwaly do czasu rozpocz<tcia sesji". 

61 § 58 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Podj<tte przez Rad<t uchwaly podpisuje Przewodniczqcy Rady lub upowazniony 
przez niego Wiceprzewodniczqcy, kt6ry prowadzil sesj<t. 

2. UpowaZnienie, 0 kt6rym mowa w ust.1 moze bye udzielone Wiceprzewodniczq
cemu w fonnie pisemnej jako upowaznienie staie lub jednorazowe ustnie do 
protok6iu". 

71 	 w § 68 dodaje si<t ust.3 w brzmieniu: 

,,3.Komisja sposr6d siebie dokonuje wyboru Wiceprzewodniczqcego". 

81 § 69 otrzymuje brzmienie: 

"Prac<t Komisji Rewizyjnej organizuje przewodniczqcy komisji. W razie 
nieobecnosci przewodniczqcego komisji lub innej przeszkody w sprawowaniu 
obowiqzk6w prace komisji organizuje wiceprzewodniczqcy komisji". 

91 § 103 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W6jt wykonuje: 
11 uchwaly Rady, 



21 zadania okreslone ustawami, 
31 zadania powierzone - 0 ile ich wykonanie na mocy przepis6w obowiqzuj<tcego 

prawa nalezy do niego. 

2. Przy wykonywaniu zadan W6jt wsp61pracuje z nadzorowanymi kom6rkami 
organizacyjnymi Urz~du Gminy, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi 
oraz radnymi. 

3. 	W 6jt zapewnia Radzie niezb~dne materialy, informacje i inn<t pomoc zwi<tzan<t z 
dzialalnosci<t rady. 

4. Co najmniej raz w tygodniu, w wyznaczonym przez siebie dniu W6jt przyjmuje 
interesant6w w sprawach indywidualnych". 

lOl 	w § 107 

a lust.7 otrzymuje brzmienie: 

,,7. Informacje publiczne w udost~pniane S<t w urz~dzie w nast~puj<tcy spos6b: 
11 w drodze oglaszania waZnych dla mieszkanc6w Gminy informacji na stronie 

Biuletyn Informacji Publicznej na stronie www.Gminy Nowe Miasto, 

21 na tablicach ogloszen w urz~dzie gminy, 

31 na wniosek zainteresowanego w przypadku gdy informacji publicznej nie 
ma w miejscach okreslonych w pkt.l i 2. 

bl ust.8 otrzymuje brzmienie: 

,,8. Dokumenty wynikaj<tce z realizacji zadan publicznych przez organy Rady 
Gminy Nowe Miasto, kt6re nie zostaly udost~pnione w spos6b okreslony w 
§ lO7 ust.7, udost~pnia si~ w siedzibie organ6w gminy oraz w gminnych 
jednostkach organizacyjnych zgodnie z zakresem ich dzialalnosci". 

111 	 po § 109 Rozdzial XI otrzymuje brzmienie "Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
zalatwianie skarg i wniosk6w". 

121 	 § llO otrzymuje brzmienie: 

"Postanowienia statutu dotycz<tce skarg dotycz<t r6wniez wniosk6w, jezeli 
przepisy odr~bne nie stanowi<t inaczej". 

131 § 111 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Skargi na organy, 0 kt6rych mowa w art.229 pkt 3 Kodeksu post~powania 
administracyjnego mog<t bye skladane w Urz~dzie Gminy w godzinach pracy 
tego Urz~du. 

2. 	Skargi na dzialalnose w6jta i kierownik6w jednostek organizacyjnych gminy 
kierowane S<t do przewodnicz<tcego rady." 
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14/ 	 § 112 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Przewodnicz£tcy niezwlocznie nadaje wniesionej skardze bieg. 

2. Skarga, ktorej rozpatrzenie podlega wlasciwosciom Rady, kierowana jest 
przez Przewodnicz£tcego Rady do: 
11 odpowiednio przedmiotowo komisji Rady celem merytorycznego 

rozpatrzenia skargi, 
2/ podmiotow, ktorych skarga dotyczy, dla umozliwienia zlozenia 

dokumentacji, wyjasnienia w sprawach stanowi£tcych tresc skargi oraz 
udost~pnienia dokumentacj i" . 

15/ § 113 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Komisja analizuje dokumentacje i wyjasnienia. Wyraza swoje stanowisko w 
formie opinii wzgl~dem zasadnosci skargi w drodze glosowania nad 
zaproponowanym stanowiskiem. W trakcie dyskusji nad rozstrzygni~ciem 
skargi, stanowisko zaproponowane moze ulec modyfikacji. 

2. 	 Przyj~te przez komisje rozstrzygni~cie skargi zostaje przez ni£t 
przedstawione Radzie w postaci projektu uchwaly wraz z uzasadnieniem na 
najblizszym posiedzeniu Rady" . 

16/ wprowadza si~ § 114, ktory otrzymuje brzmienie: 

,,1. 	 Rada celem podj~cia wi£tz£tcego rozstrzygni~cia skargi przyjmuje w 
glosowani u uchwal~ w sprawie zalatwienia skargi, w ktorej: 
11 uznaje skarg~ za zasadn't, 
21 uznaje si~ skarg~ za bezzasadn't, 
3/ uznaje si~ skarg~ za zasad£t b£tdz nie, w cz~sci zarzutow w skardze, 

wyraznie zaznaczaj£tc w uzasadnieniu, 0 ktore zarzuty chodzi. 

2. Do uchwaly, 0 ktorej mowa w ust.1 pkt.l - 3 dol£tczone jest uzasadnienie 
podj~tego rozstrzygni~cia skargi z ewentualnymi zaleceniami do realizacji 
przez podmiot, ktorego skarga dotyczyla". 

17/ 	 dotychczasowe § 111, § 112, § 113 otrzymuj£t kolejno oznaczenie § 115, 
§116, §117. 

§ 2. 	 Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

do uchwaly N r 202IXXXVII2013 
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

Zgodnie z art. 1 8 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 
gminnym uchwalenie statutu gminy nalezy do wylqcznej wlasciwosci rady gminy. 
Zmiany statutu dokonywane Sq przez radtr w trybie wlasciwym dla jego uchwalenia. 

Zgodnie z art.40 ust.2 pkt 1 ww. ustawy organy gminy mogq wydawa6 akty prawa 

miejscowego w zakresie wewntrtrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych. 


Podjtrcie dzialan w celu aktualizacji Statutu wynika w szczeg6lnosci: 

- uchwalenia herbu gminy, flagi i piecztrci, 

- zmian zaproponowanych przez doraznq Komisjtr Statutowq oraz radnych, 

- poprawek redakcyjnych. 


Zmiany do Statutu Gminy w Nowym Miescie zostaly opracowane przez czlonk6w dorainej 

Komisji Statutowej powolanq Uchwalq Nr I781XXXII2013 Rady Gminy Nowe Miasto z 

dnia 12 sierpnia 2013 roku. 


Komisja przy opracowywaniu zmian w Statucie Gminy wzitrla pod uwagtr wymienione wyzej 

czynniki, z kt6rych wynika potrzeba zmian zapis6w w Statucie Gminy, a przede wszystkim 

uwagi i poprawki radnych. 


Majqc powyzsze na uwadze, podjtrcie uchwaly uWaZam za zasadne. 


