
UCHWAŁA NR LI/544/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 września 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Borne Sulinowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo (Dz. Urz. 
Woj. Zach. Nr 37, poz. 565, z 2004 r. Nr 26, poz.478 i Nr 89, poz.1713, z 2005 r. Nr 42, poz.949, z 2007 r. 
Nr 56, poz. 898 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.769) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.”;

2) w § 30 uchyla się ustępy 3 i 4;

3) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31.    Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym.  Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu 
faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.”;

4) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je 
niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić 
odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

2. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 
poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.”;

5) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Stałymi komisjami Rady są:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Budżetowo – Gospodarcza,

3) Komisja Rozwoju,

4) Komisja skarg, wniosków i petycji.”;

6) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu:

„§ 44a. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy rozpatrywanie skarg na działania 
burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, 
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady.”;

7) w § 46 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.    Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady 
gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję 
rady gminy.”;

8) w § 50 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
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„7)     Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport 
obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, a zapisy statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do 
kadencji organów Gminy Borne Sulinowo następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła 
w życie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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