UCHWAŁA NR L/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 11 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu
Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust 2 pkt 4 i pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „4) zasady działania klubów radnych Rady Miejskiej w Skępem”,
- „5) zasady dostępu do dokumentów organów Miasta i Gminy Skępe i korzystania z nich”;
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Rada nowej
i Wiceprzewodniczącego.”
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3) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, wniosków i petycji oraz może powołać inne
Komisje stałe i doraźne.”;
4) w § 22:
- uchyla się pkt 5 i pkt 6,
- w pkt 7 skreśla się słowo „zapytania”;
5) uchyla się § 23 i § 24;
6) w § 26:
a) w ust. 2 skreśla się wyrażenie „szczególnie”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
--„3. Regulacji wymienionej w ust. 2 nie stosuje się do debaty nad raportem o stanie Gminy”;
7) § 32 otrzymuje brzmienie:
- „§ 32. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół obrad, w którym odnotowuje się rozstrzygnięcia”;
8) w § 36 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
- „5) grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze do Rady w liczbie co najmniej 200 osób”;
9) § 40 otrzymuje brzmienie:
- „§ 40. 1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący.
2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący i nakazuje ich odnotowanie w protokole sesji.
3. W przypadku określonym w art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie jawne przeprowadza
się w sposób:
1) głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący wyczytując kolejno Radnych z listy obecności, którzy
określają swoje stanowisko wypowiadając słowa: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”, które Przewodniczący
odnotowuje na imiennym wykazie głosowań radnych, stanowiącym załącznik do protokołu sesji;
2) po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.”;
10) § 66 otrzymuje brzmienie:
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- „§ 66. 1 Pracą Komisji Skarg, wniosków i petycji kieruje przewodniczący lub w razie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego Komisji.
2. Komisja Skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego lub
w razie jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego Komisji skarg wniosków i petycji.
3. Posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji odbywają się w miarę potrzeby. Zwoływane posiedzenia
Komisji skarg wniosków i petycji powinny być połączone z podaniem przedmiotu posiedzenia.
4. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
5. Komisja Skarg, wniosków i petycji po otrzymaniu skargi prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie,
w tym:
1) zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na którą wniesiono skargę, do zarzutów w niej podniesionych;
2) zasięga w miarę potrzeby dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów od właściwych jednostek
organizacyjnych lub Burmistrza.
6. . Komisja Skarg, wniosków i petycji rozpatruje sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej składu. Swoje tanowisko przyjmuje w formie uchwał.
7. Uchwały Komisji
Przewodniczącemu.
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8. Postanowienia regulujące rozpatrywanie skarg stosuje się odpowiednio do wniosków i petycji
9. W zakresie nieuregulowanym, do działania Komisji Skarg, wniosków i petycji stosuje się odpowiednio
postanowienia odnoszące się do Komisji Rady.”;
11) § 67 otrzymuje brzmienie:
- „§ 67. 1. Przynależność radnego do klubu radnych jest dobrowolna.
2. Kluby radnych działają przez okres kadencji Rady.
3. Klub radnych wybiera ze swego grona przewodniczącego, który organizuje pracę klubu.
4. Z posiedzenia Klubu radnych sporządza się protokół.
5. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania
Rady.
6. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady przez przewodniczącego klubu lub wskazanych
spośród członków klubu przedstawicieli.
7. Kluby radnych działają na podstawie własnego regulaminu. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze
Statutem Gminy.”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z pierwszym dniem kadencji Rady następującej po kadencji, w czasie której uchwała została uchwalona.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk
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UZASADNIENIE
Zgodnie z 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.) uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Mając na uwadze zgłoszone przez Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody pewne uwagi do przyjętego w
dniu 12.09.2018 r. Statutu Miasta i Gminy Skępe (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4673), stwierdza się zasadność podjęcia uchwały.
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