DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 31 października 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 2511

Data: 31.10.2018 15:13:04

UCHWAŁA NR LX/343/18
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 29 października 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.1)) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVII/101/16 z dnia 24 lutego 2016r. Rady Miejskiej w Sulęcinie w sprawie Statutu
Gminy Sulęcin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 4 marca 2016r., poz. 485) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a o treści:
„4a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
Rady,”;
2) w § 15 po pkt 3 dodaje się pkt 3a o treści:
„3a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,”;
3) w § 16 w ust. 1:
a) w pkt 1 uchyla się lit. c i lit. d;
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a o treści:
„1a) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której zadaniem jest:
a) badanie skarg na Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie
projektów uchwał w tych sprawach;
b) badanie wniosków i petycji oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach.”,
c) w pkt 2 początek zdania otrzymuje brzmienie:
„Komisję Budżetu i Finansów, której zadaniem jest analiza i opiniowanie przedłożonych dokumentów,
przygotowywanie i przedkładanie projektów uchwał Radzie, zajmowanie stanowiska, wnioskowanie oraz
monitorowanie spraw w zakresie:”;
d) w pkt 3 początek zdania otrzymuje brzmienie:
„Komisję Infrastruktury i Gospodarki której zadaniem jest analiza i opiniowanie przedłożonych
dokumentów, przygotowywanie i przedkładanie projektów uchwał Radzie zajmowanie stanowiska,
wnioskowanie oraz monitorowanie spraw w zakresie:”;
e) w pkt 4 początek zdania otrzymuje brzmienie:
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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„Komisję Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska, której zadaniem jest analiza i opiniowanie
przedłożonych dokumentów, przygotowywanie i przedkładanie projektów uchwał Radzie, zajmowanie
stanowiska, wnioskowanie oraz monitorowanie spraw w zakresie:”;
4) w § 18 po ust. 1 dodaje się ust 1a o treści:
„1a. Przewodniczący Rady w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe
pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane
z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy
wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu
pierwszym.”;
5) w § 26:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad wraz z projektami uchwał dostarcza się radnym
najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad w formie elektronicznej, a na pisemny wniosek mogą być
odbierane w formie papierowej w Biurze Rady. W przypadku obszernych dokumentów stanowiących
załączniki do uchwał są one przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem sesji.
Zachowanie 5 dniowego terminu nie dotyczy przypadku zwołania sesji w trybie pilnym.”,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 6 rozpoczynają bieg od dnia doręczenia powiadomień. Za dzień
powiadomienia uznaje się dzień jego udostępnienia radnym w służącym obsłudze Rady, systemie e-sesja.”;
6) w § 28 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych ustawami.
W czasie wyłącznie jawności obrady nie są transmitowane.”;
7) po § 33 dodaje się § 33a o treści:
„§33a. Przed otwarciem sesji Przewodniczący informuje wszystkich zebranych, że za chwilę zostaną
uruchomione urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk oraz transmitujące przebieg otwieranej sesji Rady
a w związku z tym pozostanie na sali obrad przez osoby z publiczności jest równoznaczne z wyrażeniem
przez nie zgody na upublicznienie ich wizerunku.”;
8) w § 36
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) informacje Przewodniczącego obrad o sprostowaniu oczywistych omyłek w uchwalonych przez Radę
dokumentach, a także o jego działaniach w okresie między sesjami.”;
- uchyla się pkt 4;
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.”.
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Postanowień ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do porządku obrad sesji nadzwyczajnych, zwołanych
w trybie pilnym, dla uchwalenia budżetu, dla udzielenia wotum zaufania oraz dla rozpatrzenia sprawozdań
i rozstrzygnięcia o absolutorium.”.
9) uchyla się § 38;
10) uchyla się § 39;
11) uchyla się § 40;
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12) uchyla się § 43;
13) w § 44 w ust. 1 uchyla się pkt 2;
14) w § 49:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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 oraz
w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Burmistrza sporządza z każdej sesji protokół.”
15) w § 50:
a) w ust. 2:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przebieg obrad, w tym imiona i nazwiska mówców, teksty zgłoszonych wniosków i przyjętych
uchwał,”;
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) imienne wykazy głosowań radnych z wyszczególnieniem głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”
oraz głosów nieważnych,”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Częścią protokołu są listy obecności, nagrania obrad oraz inne dokumenty i materiały złożone do
protokołu.”;
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokół z sesji sporządza się najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia jej zakończenia.”;
16) uchyla się § 51;
17) uchyla się § 52;
18) w § 54:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywę uchwałodawczą ma każdy radny oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią
inaczej.”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Inicjatywę uchwałodawczą ma także co najmniej 200 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo
wyborcze.”;
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasady wnoszenia projektów uchwał przez grupę mieszkańców określa odrębna uchwała.”;
19) w § 55 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dotyczące skarg, wniosków i petycji, jeżeli w swej treści zawierają niezbędną argumentację.”;
20) w § 56:
a) początek zdania otrzymuje brzmienie:
„Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady, który go rejestruje i po wstępnej analizie,
w zależności od stopnia gotowości projektu do procedowania przez Radę, kieruje go kolejno:”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) do Burmistrza – w celu uzyskania jego stanowiska o projekcie, oraz opinii o przewidywanych skutkach
finansowych projektu oraz jego zgodności z prawem - jeżeli projektodawcą nie jest Burmistrz,”,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na posiedzenie właściwej merytorycznie komisji Rady – w celu uzyskania jej opinii o projekcie.”;
21) w § 57:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt uchwały opiniuje właściwa merytorycznie komisja stała Rady, chyba że projekt wpłynie do
Rady w terminie uniemożliwiającym wydanie opinii.”,
b) w ust. 4 uchyla się pkt 3;
22) § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58. Po zaopiniowaniu projektu, zgodnie z § 56 pkt 2, § 57 ust. 1 i 3, Przewodniczący ujmuje go
w porządku obrad najbliższej sesji zwyczajnej, licząc od dnia jego zarejestrowania.”;
23) po § 58 dodaje się § 58a o treści:
„§ 58a. Burmistrz najpóźniej na sesji przed rozpatrzeniem przez Radę projektu uchwały zgłoszonego przez
radnych, przedstawia swoje stanowisko o projekcie wraz z opinią o jego skutkach finansowych dla budżetu
gminy i o jego zgodności z prawem. Nie wyrażenie tego stanowiska jest równoznaczne z brakiem
zastrzeżeń do projektu.”;
24) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Wnioskodawca może wycofać projekt złożonej przez siebie uchwały do czasu ustalenia porządku
obrad przez Przewodniczącego Rady.”;
25) po § 60 dodaje się § 60a o treści:
„§ 60a. Rada może w wyniku głosowania:
1) przyjąć uchwałę bez poprawek;
2) przyjąć uchwałę z poprawkami;
3) odesłać projekt do dyskusji w komisji;
4) odrzucić projekt uchwały.”;
26) w § 66:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”;
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a o treści:
„1a. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych, przeprowadza się glosowanie imienne. Głosowanie odbywa się poprzez
podniesienie ręki i wypowiedzenie „za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się” przez każdego głosującego
radnego, po wyczytaniu jego nazwiska. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć
jednego z Wiceprzewodniczących.”;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1a głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad,
przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z liczbą radnych
obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady. Wynik głosowania jest
odnotowywany w protokole sesji z zaznaczeniem głosu każdego radnego.”;
27) w § 67:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą urządzeń do głosowania, które zapewniają ustalenie
wyniku głosowania bez możliwości ustalenia za kim lub za czym głosowali poszczególni radni. Podczas
tajnego głosowania radni, w kolejności ich wyczytywania udają się za parawan z przydzielonym im
urządzeniem do głosowania i oddają swój głos, chyba, że zajmowane na sesji miejsce zezwala na oddanie
głosu w sposób uniemożliwiający spostrzeżenie innym osobom za kim lub za czym został oddany. Wynik
głosowania ogłasza Przewodniczący obrad i nakazuje odnotowanie go w protokole sesji.”;
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a o treści:
„1a. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady
Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.”;
28) w § 72:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisje podlegają Radzie. Komisje stałe, z wyjątkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
przedkładają Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy.”;
b) dodaje się ust 5 o treści:
„5. Komisje składają Radzie sprawozdania ze swej działalności do 30 stycznia za rok poprzedni.”;
c) dodaje się ust 6 o treści:
„6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 powinno określać:
1) ilość zagadnień zaplanowanych do zrealizowania w okresie sprawozdawczym;
2) ilość zrealizowanych zagadnień oraz wskazanie zagadnień niezrealizowanych;
3) ilość odbytych posiedzeń;
4) wskazanie wniesionych do Rady przez komisję projektów oraz osiągniętych rezultatów;
5) wnioski z realizacji planu pracy.”.
29) w § 73:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia komisji powinno być podane do
publicznej wiadomości przez wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu i podanie
informacji w BIP co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem komisji.”;
b) po ust. 3 dodaje sie ust. 4 i 5 o treści:
„4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia komisji wraz z materiałami dostarcza się
radnym najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia w formie elektronicznej, a na pisemny wniosek
mogą być odbierane w formie papierowej w Biurze Rady. W przypadku obszernych dokumentów
stanowiących załączniki do uchwał są one przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.
5. Termin określony w ust. 4 nie obowiązuje w przypadku zwołania posiedzenia komisji w trybie pilnym.”;
30) w § 74:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje liczą od 3 do 6 radnych.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, wybiera komisja z pośród swoich członków i podaje do wiadomości Rady.”;
31) w § 75:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. Wspólne posiedzenia zwołuje przewodniczący
Rady po uzgodnieniu terminu z przewodniczącymi Komisji.”;
b) po ust. 1 dodaje się ust 1a o treści:
„1a. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą posiedzeń, których przedmiotem obrad są sprawy objęte
właściwością Komisji Rewizyjnej lub Komisji Skarg Wniosków i Petycji.”;
c) uchyla się ust. 2;
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji,
w głosowaniu jawnym.”;
e) po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. Uchwały numeruje się cyframi arabskimi, oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego, łamiąc przez
dwie ostatnie cyfry roku ich podjęcia.”;
32) po § 75 dodaje się § 75a. o treści:
„75a. 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie
związanym z przedmiotem jej działania.
2. Gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty
wynagrodzenia ze środków budżetu Gminy, Przewodniczący komisji przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady.”;
33) w § 76:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący
komisji.”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obrady komisji są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a o treści:
„2a. Protokół z posiedzenia komisji sporządza pracownik Urzędu. Częścią protokołu jest lista obecności,
nagranie obrad oraz inne dokumenty i materiały złożone do protokołu.”,
d) uchyla się ust. 3;
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Protokół z posiedzenia komisji lub wspólnie obradujących komisji podpisuje przewodniczący obradom,
z zastrzeżeniem § 98 ust. 3 i § 100b ust. 7.”;
f) po ust. 5 dodaje się ust 5a o treści:
„5a. Protokół z posiedzenia udostępnia się w BIP.”;
34) w § 77 uchyla się ust. 3;
35) § 81 otrzymuje brzmienie:
„§ 81. Radnemu nieobecnemu na sesji lub posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, pomniejsza się dietę
zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały.”;
36) w § 82:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.”;
b) uchyla się ust. 2;
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Rada.”;
37) § 83 otrzymuje brzmienie:
„§ 83. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy rozdz. V. Tryb pracy
Rady, w części dotyczącej Komisji Rady.”;
38) w § 92 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,”;
39) uchyla się § 96;
40) uchyla się § 97;
41) w § 98 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej jest sporządzany protokół, który podpisują wszyscy członkowie
komisji uczestniczący w posiedzeniu.”;
42) uchyla się § 99;
43) uchyla się § 100;
44) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a o o treści:
„Rozdział 6a
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 100a. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera i odwołuje
Rada.
§ 100b. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których
może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Wiceprzewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje
pisemnie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji decyduje Przewodniczący Rady.
4. Wyłączony członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może odwołać się na piśmie od decyzji
o wyłączeniu do Rady Miejskiej w terminie 4 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
5. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb.
6. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad oraz materiały dotyczące
rozpatrywanych spraw.
7. Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji.
§ 100c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy rozdz. V. Tryb pracy
Rady, w części dotyczącej Komisji Rady.”;
45) w § 102:
a) ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych”;
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a o treści:
„1a. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.”;
46) w § 104 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Kluby ulegają automatycznemu rozwiązaniu w chwili, w której liczba ich członków spadnie poniżej 3.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od dnia ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia kadencji organów Gminy
następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański

