
UCHWAŁA NR XII/159/2019
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gniezna.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/484/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu 
Miasta Gniezna, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta Gniezna”;

2) w § 16 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”;

3) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Rada może powoływać odrębną uchwałą stałe i doraźne komisje, określając ich 
zakres działania oraz skład osobowy – nie dotyczy to Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, które powoływane są obligatoryjnie .”;

4) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk.”;

5) w § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Prezydentowi, radnym, komisjom Rady, klubom 
radnych oraz grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta Gniezna, posiadających czynne 
prawo wyborcze, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”;

6) w § 51 uchyla się ust. 6. 

7) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.”;

8) w § 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku awarii bądź braku możliwości głosowania za pomocą urządzania 
wymienionego w ust. 2, Przewodniczący zarządza głosowanie jawne imienne - przeliczenie 
głosów Przewodniczący obrad powierza Komisji Uchwał i Wniosków.”;

9) w § 54 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Głosowanie jawne imienne polega na odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji 
Uchwał i Wniosków nazwisk poszczególnych radnych, podaniu przez radnego oddanego głosu 
„za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” i odnotowanie tego w protokole głosowania.”;

10) w § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;

11) po § 93 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9. Organizacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”;

12) po § 93 dodaje się § 93a w brzmieniu: 

„§ 93a. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą Przewodniczący, Zastępca 
Przewodniczącego oraz pozostali członkowie, w łącznej ilości od 3 do 7.

2. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji.”;

13) po § 93a dodaje się § 93b w brzmieniu: 

„§ 93b. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi 
jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności jego działania jego 
zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.”;

14) po § 93b dodaje się § 93c w brzmieniu: 

„§ 93c. 1. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlegają wyłączeniu od udziału w jej 
działaniach w sprawach, w których może powstać obawa o ich stronniczość.

2. Stwierdzenia, że zachodzi obawa o stronniczość dokonuje Komisja w drodze głosowania.

3. W przypadku wystąpienia przesłanki o której mowa w ust. 1 w odniesieniu do 
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja występuje do Rady z wnioskiem 
o jego wyłączenie.

4. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji po przegłosowaniu 
wyłączenia przez Komisję.”;

15) po § 93c dodaje się § 93d w brzmieniu: 

„§ 93d. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje wstępnie przekazane jej przez 
Przewodniczącego skargi na działalność Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz 
wnioski i petycje wpływające od obywateli.

2. Uchwały Komisji dotyczące skarg, wniosków i petycji Przewodniczący Komisji przekazuje 
bezzwłocznie Przewodniczącemu.

3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym 
przeprowadzonym w obecności co najmniej połowy jej pełnego składu.”;

16) po § 93d dodaje się § 93e w brzmieniu: 

„§ 93e. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa na posiedzeniach odbywających się 
w miarę potrzeby.

2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 7-dniowym 
wyprzedzeniem o miejscu i czasie oraz porządku posiedzenia.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gniezna

Michał Glejzer
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UZASADNIENIE

Statut Miasta został uchwalony Uchwałą Nr XL/484/2013 z dnia 18.12.2013 r. Od tego czasu
nastąpiła zmiana przepisów rangi ustawowej, w tym ustawy o samorządzie gminnym, której
nowelizacja ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Miasta.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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