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UCHWAŁA NR XLVI483/2018
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Reda
Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn,. zm.) oraz art. 4 ust. 1 , art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada
Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Miasto Reda przyjętym uchwałą Nr LIII/541/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia
19 listopada 2014 r., poz. 3934) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się treść § 13 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”;
2) zmienia się § 14 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Radni, w liczbie minimum 3 osób, mogą tworzyć kluby radnych.”;
3) zmienia się § 17 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady nie można łączyć z funkcją członka
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;
4) zmienia się § 27 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 3 radnych.”;
5) zamienia się § 29 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Klub przestaje istnieć, gdy liczba członków spadnie poniżej trzech.”;
6) zmienia się § 34 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu
siedmiu dni po upływie kadencji rady.”;
7) zmienia się § 40 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
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„2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje
wyznaczone w tym celu miejsce. Przebieg sesji jest utrwalany na nośnikach dźwięku i obrazu.”;
8) zmienia się § 45, który otrzymuje brzmienie:
„45 ust. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) informacje Burmistrza z działalności w okresie między sesjami;
2) informacje i komunikaty Przewodniczącego;
3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał;
4) interpelacje i zapytania Radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;
6) wolne wnioski i informacje.
2. Porządek obrad może ograniczać się tylko do niektórych spraw wymienionych
w ust. 1, jeżeli sesja została zwołana w celu rozpatrzenia jednej lub kilku konkretnych spraw, albo
sesja zwoływana jest na wniosek w trybie art. 35 ust. 4 niniejszego Statutu, lub ma charakter uroczysty.
3. Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekty
uchwał, które zostały zgłoszone przez burmistrza, Klub radnych i wpłynęły na co najmniej siedem dni
przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
4. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje
się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji, jednak nie później niż 3 miesiące od
dnia złożenia projektu.”;
9) w § 46 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Oprócz zabrania głosu, Radny ma prawo do jednej repliki w tym samym punkcie obrad. Czas
trwania repliki nie powinien przekroczyć 2 minut.”;
10) zmienia się § 53, który otrzymuje brzmienie:
„§ 53. ust. 1 Interpelacje składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie je
przekazuje Burmistrzowi.
2. Interpelacja dotycząca spraw o istotnym znaczeniu dla gminy powinna zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
3. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji i przekazać ją Przewodniczącemu
Rady.
4. Treść interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi podaje się do publicznej widomości poprzez
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz
wykłada się do wglądu w Urzędzie Miasta.”;
11) zmienia się § 54 , który otrzymuje brzmienie:
„§ 54. ust. 1 Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów miasta, a także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.
ust. 2 Zapytania składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je
niezwłocznie Burmistrzowi.
ust. 3 Przepis § 54 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;
12) Zmienia się § 56, który otrzymuje brzmienie:
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„§ 56. ust. 1 Z wnioskiem o podjęcie uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) przez Radę może wystąpić
grupa radnych licząca nie mniej niż ¼ ustawowego składu Rady, Komisja, Klub, Burmistrz oraz grupa
mieszkańców Miasta licząca co najmniej 300 osób (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza).
2. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatywy obywatelskiej określi odrębna uchwała.”;
13) zmienia się § 63, który otrzymuje brzemiennie:
„§ 63. ust. 1 Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki oraz jednocześnie za pomocą
urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust 1. nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
3. Imienny wykaz głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Miasta.”;
14) § 65 – uchyla się;
15) w § 69 ust. 2 – uchyla się;
16) w § 70 ust. 1 pkt 4 – uchyla się;
17) § 72 – uchyla się;
18) W części II. Statutu, po rozdziale 2 dodaje się rozdział 3 w brzmieniu:
„Rozdział 3.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
§ 112a. Skargi na działanie Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, oraz składane do
Rady lub dotyczące przedmiotu działania Rady, wnioski i petycje, po ich zarejestrowaniu zgodnie
z obowiązującymi zasadami i trybem wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta,
Przewodniczący Rady kieruje do rozpatrzenia przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 112b. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi od 4 do 6 radnych, w tym
przedstawiciele wszystkich Klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 112c. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowienia § 75, § 78 ust. 3, i 4, § 79, § 80, § 81,
§ 82, § 83, § 84 stosuje się odpowiednio.
§ 112d. , Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie stosuje się zapisu § 77 Statutu.
§ 112e. Komisja wykonując swoje kompetencje, stosuje przepisy powszechnie
prawa dotyczące rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.”.

obowiązującego

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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2. Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje do kadencji rady, następujących po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój

