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UCHWAŁA NR XXXI/261/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Suchań stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/12/02 Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchań zmienionej uchwałą Nr X/89/09 Rady
Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 lutego 2008 r., uchwałą Nr XIII/119/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia
2 września 2008 r., uchwałą Nr XXI/188/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 czerwca 2009 r. uchwałą
Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 17 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej
w Suchaniu z dnia 27 października 2015 r., uchwałą Nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia
30 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 września 2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 7, poz. 120, z 2008 r. Nr 39, poz. 831, Nr 87, poz. 1846,
z 2009 r. Nr 60, poz. 1643, z 2015 r. poz. 2890, poz. 4854, z 2016 r. poz. 3582 oraz z 2017 r. poz. 4248)
wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się § 9;
2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzy osoby. Radny może być
członkiem dwóch komisji.”;
3) w § 14 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: ,,3) skarg, wniosków i petycji”;
4) po § 21 dodaje się tytuł w brzmieniu ,,KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI” oraz dodaje się
art. 21a w brzmieniu:,,§ 21a.1. Komisja skarg, wniosków i petycji bada zasadność skarg wniesionych na
działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez
obywateli.
2. W celu wypełnienia wymogu ustawowego w skład Komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni,
w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
3. Do prac Komisji skarg, wniosków i petycji mają zastosowanie przepisy statutu dotyczące kontroli
prowadzonych przez Komisję rewizyjną, w tym § 17, § 19 ust. 2,3, § 20 oraz § 21 ust. 1 Statutu.
4. Biuro rady prowadzi rejestr petycji, skarg i wniosków, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada.”;
5) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 3 radnych.”;
6) skreśla się § 38;
7) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,1. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”;
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§ 2. W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Suchań zatytułowanym ,,Regulamin Rady Miejskiej w Suchaniu”
wprowadza się zmiany:
1) w § 5 skreśla się ust. 5;
2) w § 15 skreśla się pkt 1;
3) skreśla się § 17 i § 18;
4) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:,,2. Przebieg sesji jest
utrwalany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku i obrazu zgodnie z wymogami ustawowymi,
a nagranie to stanowi załącznik do protokołu.”;
5) w § 24:
a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:,,7) imienny przebieg i wyniki jawnego głosowania, a w przypadku
tajnego głosowania, przebieg i wyniki, w tym informację o liczbie głosów,”;
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ,,4. Protokół, w tym również taki, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub
poprawek, uważa się za przyjęty bez konieczności osobnego głosowania nad jego przyjęciem wraz
z zakończeniem sesji wskazanej w ust. 3. Przyjęcie protokołu potwierdza adnotacją i podpisem na
oryginale protokołu protokolant tej sesji.”;
6) w § 27 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ,,5) komitet inicjatywy uchwałodawczej występujący z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą.”;
7) § 35 otrzymuje brzmienie: ,,§ 35.1. Głosowanie jawne odbywa się w sposób przewidziany w ustawie przy
użyciu elektronicznego sprzętu umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych.
2. W przypadku braku możliwości użycia elektronicznego sprzętu, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza
się głosowanie imienne. Radni kolejno ustnie i publicznie oznajmiają swój głos w sposób umożliwiający
protokolantowi zapisanie do protokołu z sesji. Radni głosują w kolejności wymienionej przez
przewodniczącego obrad.
3. Głosowanie jawne i imienne przeprowadza przewodniczący obradom. Przewodniczący obradom podaje
radnym wynik głosowania. Wynik głosowania odnotowuje się w protokole wraz z imiennym wykazem
głosowań radnych. Przy głosowaniu jawnym i imiennym każdy radny może głosować ,,za”, ,,przeciw” albo
,,wstrzymał się”.
4. Jeżeli przy głosowaniu jawnym lub imiennym powstają wątpliwości co do wyniku, przewodniczący
obradom zarządza powtórzenie głosowania”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą, o której mowa w ust. 2.
2. Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji rady następujących po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
Przewodniczący Rady
Dariusz Kurant

