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UCHWAŁA NR XXV/ 263/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 1 i 2,
art. 23 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018, poz.994 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 20 listopada 2014 r. poz. 2191
z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 4a. w brzmieniu:
„4a. Komisji skarg, wniosków i petycji – należy rozumieć przez to Komisję skarg, wniosków
i petycji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.”;
2) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej jest rada
gminy lub mieszkańcy obszaru, który jednostka obejmuje lub ma obejmować.”;
3) w § 12 skreśla się ust. 2;
4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Jednostki organizacyjne podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.”
5) uchyla się § 14.;
6) w § 17 ust. 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4) Komisję skarg, wniosków i petycji.”
7) uchyla się § 17 ust. 2 i 3.
8) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. Publiczność jest informowana przed wejściem na salę obrad w postaci pisemnego
zawiadomienia o transmisji i utrwalaniu przebiegu sesji za pomocą urządzeń służących rejestracji obrazu
i dźwięku. Zapoznanie się przez osoby wchodzące z informacją jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na publikacje wizerunku.
2. Przewodniczący po otwarciu posiedzenia odczytuje również treść zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1.
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3. Nagrania są udostępniane w sposób określony w ustawie o samorządzie gminnym.
4. Nagrania są przechowywane na nośnikach elektronicznych i podlegają archiwizacji na zasadach
określonych w instrukcji kancelaryjnej.
5. W protokole pisemnym z przebiegu sesji nie streszcza się wypowiedzi osób zabierających głos
a jedynie odnotowuje się dane osobowe występującego, godzinę i czas trwania wystąpienia.
6. Nagrywanie, filmowanie, fotografowanie sesji przez osoby spoza obsługi rady w celach
porządkowych wymagają zgłoszenia Przewodniczącemu Rady i jego zgody.”
9) uchyla się § 27;
10) uchyla się § 30;
11) § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, o których mowa w § 22 ust. 1,
3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
4) wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielane są w terminach i na zasadach określonych w ustawie
o samorządzie gminnym.”
12) uchyla się § 37.
13) w § 50 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego na
zadach określonych odrębną uchwała rady.”
14) § 56 otrzymuje brzmienie:
„§ 56. 1. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący stwierdza, czy jest zachowane wymagane
kworum.
2. Głosowanie jawne odbywa się w taki sposób, że radny, głosując za pomocą urządzenia
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą,
kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy – o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego
głosowania – „wstrzymuje się od głosu”. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą
wymienionych urządzeń nie jest możliwe z przyczyn technicznych, Przewodniczący stwierdzając tą
okoliczność zarządza głosowanie w drodze kart imiennych.
3. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.
4. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji
głosowania. Wniosek może być zgłoszony i reasumpcja głosowania dokonana wyłącznie na posiedzeniu,
na którym odbyło się głosowanie.”
15) § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje stałe za wyjątkiem komisji ds. skarg, wniosków i petycji działają zgodnie z rocznym
ramowym planem pracy przedłożonym Przewodniczącemu Rady.”
16) § 66 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wspólne posiedzenie komisji rady, o którym mowa w § 65 ust. 1 organizują wspólnie
przewodniczący wszystkich komisji w tym ustalają porządek posiedzenia i podpisują zawiadomienie
o jego zwołaniu.
2. Przewodniczący komisji w zawiadomieniu o posiedzeniu wskazują, który z nich będzie prowadził
wspólne posiedzenie, a fakt prowadzenia posiedzenia znajduje się w protokole z posiedzenia”;
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17) uchyla się § 74 i § 75;
18) § 76 otrzymuje brzmienie:
„§ 76. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków.”
19) uchyla się § 78;
20) uchyla się § 86;
21) § 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minimalną liczebność klubu radnych określa ustawa o samorządzie gminnym.”
22) § 102 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku zmniejszenia ich składu osobowego poniżej wymaganej minimalnej liczebności
klubu.”,
23) w § 111 skreśla się ust. 3;
24) Rozdział 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji
§ 115. Do zadań komisji należy analiza i opiniowanie skierowanych do rady skarg na działalność
burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji.
§ 116. Jeżeli rada gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku czy petycji przewodniczący
komisji niezwłocznie informuje Przewodniczącego rady.
§ 117. 1. Komisja badając sprawę i prowadząc postepowanie wyjaśniające ma prawo:
1) wystąpić do burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska
w sprawie;
2) zbierać materiały, informacje i inne niezbędne wyjaśnienia.
2. Komisja prowadząc postepowanie wyjaśniające w sprawie skargi obowiązana jest do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze;
2) przygotowanie stanowiska uzasadniającego przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia
skargi.
3. Komisja rozpatrując wniosek lub petycję obowiązana jest do:
1) szczegółowego przeanalizowania przedmiotu wniosku lub petycji;
2) przygotowanie stanowiska uzasadniającego przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia
wniosku lub petycji.
4. W toku prac związanych z wnioskiem lub petycją komisja może konsultować się z właściwymi
merytorycznymi komisjami rady.
§ 118. W I kwartale roku kalendarzowego przewodniczący komisji składa radzie sprawozdanie
z działalności za rok ubiegły.”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko

