UCHWAŁA NR LIV/572/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz
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 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Swarzędz przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/125/2003 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Swarzędz (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 5015), wprowadza się następujące zmiany:
1) przed Działem I, uchyla się Spis treści;
2) w § 1:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)”,
b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - nalezy przez to rozumieć Komsję Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Swarzędzu”;
3) w § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad i projektami
uchwał rozsyła się Radnym pocztą elektroniczną lub listami poleconymi lub za pomocą
przesyłek nadanych pocztą kurierską:
1) na 7 dni przed terminem - w przypadku zwykłej sesji,
2) na 10 dni przed terminem - w przypadku sesji poświęconej uchwaleniu budżetu,
wykonaniu budżetu lub planom Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy
Swarzędz,
2. Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał może także być
odebrane osobiście przez Radnego w Biurze Rady, za potwierdzeniem odbioru.
3. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi materiałami przekazywane są do Biura Rady
Miejskiej na co najmniej 10 dni przed terminem sesji, z zastrzeżeniem projektu uchwały
złożonego przez klub radnych w trybie art. 20 ust. 6 Ustawy.
4. Inne niezbędne materiały dla Radnych są przygotowywane do odbioru w Biurze
Rady Miejskiej w terminie 2 dni przed sesją.
5. Zawiadomienie o terminie i miejscu sesji powinno być także podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 5 dni przed sesją.2)
6. Przewodniczący Rady Miejskiej jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania
o sesji Rady Miejskiej, na takich samych zasadach jak Radnych: przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.”.
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
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„1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym,
3) informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach złożonych na
interpelacje i zapytania,
4) wolne głosy,
5) komunikaty.”;
5) uchyla się § 13;
6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący obrad udziela głosu:
1) Burmistrzowi,
2) radcy prawnemu,
sprawie.”;

w celu

wyjaśnienia

wątpliwości

prawnych

w przedmiotowej

7) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
1) odesłanie projektu uchwały do komisji,
2) stwierdzenie kworum,
3) wniosek o reasumpcję głosowania,
4) zakończenie dyskusji.”;
8) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, komisjom, klubom radnych,
Radnym oraz liczącej co najmniej 300 osób grupie mieszkańców Gminy, którzy mogą
wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w trybie i na zasadach określonych
Ustawą oraz odrębną Uchwałą.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Miejska może także wypowiadać się poprzez przyjęcie:
1) deklaracji - zawierających zobowiązanie się do podjęcia określonego działania,
2) stanowiska - określające stosunek Rady Miejskiej do określonej sprawy,
3) apelu - zawierającego
postępowania,

wezwania

adresatów

zewnętrznych

do

określonego

4) opinii - zawierającej ocenę określonej sprawy.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Utrwalone nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.”;
9) w § 17:
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opinie komisji są odczytywane na Sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczących
komisji. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez komisję Rady Miejskiej,
kluby radnych, Radnego lub grupę mieszkańców, o której mowa § 16 ust. 1, Burmistrz ma
prawo wyrażenia swojej opinii co do projektu uchwały.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Opinię Burmistrza do projektu uchwały przedstawia Burmistrz lub upoważniona
przez niego osoba.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wymogi dotyczące projektów uchwał wnoszonych w ramach obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych określa odrębna uchwała.”;
10) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Uchwała Rady Miejskiej powinna zawierać:
1) nazwę „uchwała",
2) numer rzymski, oznaczający numer sesji w danej kadencji
3) numer arabski, oznaczający kolejną uchwałę
4) dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego,
5) datę podjęcia (dzień, miesiąc i rok),
6) określenie rozstrzyganej sprawy
7) podstawę prawną,
8) dokładną merytoryczną treść uchwały,
9) w miarę potrzeby - określenie źródła finansowania uchwały,
10) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
11) określenie sposobu i terminu wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej
obowiązywania,
12) nadto w razie konieczności, inne elementy, preambułę, wskazanie adresatów,
zawieszenie wykonania, uzasadnienie, itp.”;
11) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwały w postaci papierowej podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca.
Uchwały w formie dokumentu elektronicznego Przewodniczący Rady lub jego zastępca
opatrują bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1579 ze zm.).”;
12) w § 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do protokołu dołącza się:
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1) listę obecności Radnych, wraz z dowodem zawiadomienia o terminie sesji,
2) porządek obrad sesji,
3) listę zaproszonych gości,
4) wykaz podjętych uchwał,
5) imienny wykaz głosowań.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Radni mogą zgłosić poprawki do protokołu na piśmie pomiędzy sesjami, nie później
niż na najbliższej sesji.”;
13) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. 1. Rada Miejska podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby radnych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady oznajmia, że Rada Miejska
przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed
wezwaniem radnych przez Przewodniczącego Rady do głosowania.
3. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym
wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowań Radnych. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady, przeliczając
głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".
4. W razie braku możliwości przeprowadzenia głosowania w sposób określony w § 22
ust. 3 z przyczyn technicznych, Przewodniczący Rady zarządza przeprowadzenie
głosowania imiennego.
5. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez wyczytanie przez Przewodniczącego
Rady lub Sekrtarza obrad nazwiska każdego z Radnych. Radny po wywołaniu swojego
nazwiska, wygłasza na głos swoją deklarację, czy jest: "za", „przeciw", czy "wstrzymuje
się” od głosu.
6. Przy obliczaniu głosów Przewodniczący Rady korzysta z pomocy sekretarza obrad
lub urządzenia do głosowania. Po zliczeniu głosów, wyniki głosowania ogłasza
Przewodniczący Rady.
7. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada Miejska może
dokonać reasumpcji głosowania. Rada Miejska rozstrzyga o reasumpcji głosowania na
wniosek co najmniej 3 radnych lub na zarządzenie Przewodniczącego Rady. Wniosek
może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
8. Imienny wykaz głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.”
14) uchyla się § 27;
15) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Radny ma prawo dostępu do informacji na temat działalności Gminy w trybie
i zakresie określonym w Ustawie.”;
16) w § 30:
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a) w ust. 1 uchyla się zdanie drugie,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna, przy czym radny może być
członkiem tylko jednego klubu.”;
17) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.”;
18) § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Powołując komisję Rada Miejska określa zakres jej działania oraz ewentualnie okres
na jaki zostaje powołana.
2. Postanowienie § 40 ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, których to zakres działania określony jest Ustawą.”;
19) w § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który zawiera:
1) datę posiedzenia, porządek obrad i listę obecności,
2) informację o przebiegu posiedzenia,
3) informację o zgłoszonych wnioskach i wynikach głosowania,
4) treść przyjętych ustaleń oraz wnioski mniejszości,
5) treść dokumentów i materiałów złożonych do protokołu,
6) podpisy przewodniczącego obradom oraz protokolanta.”;
20) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47. 1. Komisjami stałymi Rady Miejskiej są:
1) Komisja Rewizyjna, działająca w zakresie określonym w Ustawie,
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca w zakresie określonym w Ustawie
3) Komisja Budżetowa, której przedmiotem działania jest:
a) opiniowanie projektu budżetu Gminy,
b) opiniowanie sprawozdań finansowych,
c) opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
d) kontrola wykonania budżetu,
e) kontrola finansowa realizowanych inwestycji,
f) opiniowanie kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy,
g) opiniowanie projektów lub pozycji wysokości podatków i opłat lokalnych,
h) opiniowanie spraw dotyczących środków zewnętrznych.
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4) Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi działająca w zakresie:
a) polityki gospodarczej Gminy,
b) infrastruktury drogowej,
c) zagospodarowania przestrzennego,
d) spraw komunalnych,
e) lokalnego transportu zbiorowego,
f) spraw związanych z ekorozwojem,
g) środowiska,
h) gospodarki rolnej,
i) działalności samorządu wiejskiego
5) Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu działająca w zakresie:
a) pomocy społecznej,
b) przeciwdziałania bezrobociu ,
c) bezpieczeństwa publicznego,
d) promocji Gminy,
e) organizacji pozarządowych,
f) spraw rodziny,
g) ochrony zdrowia,
h) oświaty,
i) kultury,
j) sportu i kultury fizycznej .
2. Komisje Rady Miejskiej liczą od 5 do 9 członków.”;
21) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie stałych komisji Rady Miejskiej mają obowiązek:
1) czynnego uczestniczenia w posiedzeniach, pracach komisji i zespołów,
2) zachowania w tajemnicy informacji, które zgodnie z prawem podlegają ochronie
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
3) wykonywania kontroli w sposób kolegialny, wszechstronny i obiektywny
nienaruszający dóbr osobistych osób, których dotyczyła kontrola.”;

oraz

22) w § 49:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Radę Miejską spośród jej członków
w liczbie od 5-7 osób, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest powoływana przez Radę Miejską spośród jej
członków w liczbie od 5-7 osób, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.”;
23) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kompetencje kontrolne, Rada Miejska wykonuje przy pomocy:
1) Komisji Rewizyjnej, która kontroluje całokształt działalności Burmistrza, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
2) pozostałych komisji, które kontrolują działalność Burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych w zakresie przedmiotu działania komisji,
z wyjątkiem kontroli dokumentacji finansowo-księgowej.”;
24) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Protokół powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika jednostki,
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
3) określenie przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) wykorzystane dowody,
6) fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, stwierdzone uchybienia
i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej,
7) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub jego wyjaśnienia,
8) wykaz załączników.”;
25) po § 59 dodaje się oddział 5 pod nazwą: "Oddział 5 Organizacja pracy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji";
26) po § 59 dodaje się § 59a w brzmieniu:
„§ 59a. 1. Przewodniczący dokonuje wstępnej kwalifikacji skarg, wniosków i petycji
w zakresie ustalenia właściwości Rady w sprawie i niezwłocznie nadaje im dalszy bieg.
2. Skarga, wniosek lub petycja, której rozpatrzenie należy do właściwości Rady,
kierowana jest przez Przewodniczącego do:
1) Komisji Skarg, Wniosków i petycji - w celu ich rozpatrzenia i przedstawienia Radzie
wraz z projektem uchwały zawierającym propozycję rozstrzygnięcia, w sposób
umożliwiający ich rozpoznanie przez Radę, w terminach przewidzianych w odrębnych
przepisach prawa,
2) Burmistrza bądź kierowników jednostek organizacyjnych Gminy - w celu złożenia
wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących przedmiotu skargi, wniosku lub petycji
w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego nie dłuższym niż 10 dni od dnia
przekazania informacji o otrzymaniu skargi lub wniosku oraz 21 dni w przypadku
petycji.
3. W razie nieotrzymania wyjaśnień we wskazanym przez Przewodniczącego terminie
skarga, wniosek lub petycja może zostać rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji na podstawie informacji lub dokumentów zawartych w skardze, wniosku lub
petycji.”;
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27) po § 59a dodaje się § 59b w brzmieniu:
„§ 59b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje wstępnie przekazane jej przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej skargi, wnioski i petycje wpływające od mieszkańców
Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy, podejmując w tym zakresie
uchwały dotyczące przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpoznania skargi, wniosku lub
petycji.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa na posiedzeniach, odbywających się
w miarę potrzeby.
3. Po przyjętych przez Komisję projektach uchwał w sprawie rozpoznania skarg,
wniosku lub petycji, Przewodniczący Rady Miejskiej:
1) kieruje na najbliższą sesję Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie rozpoznania
skargi, wniosku lub petycji sporządzony i przyjęty przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji,
2) przekazuje do wiadomości Burmistrza bądź kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.
4. Rada Miejska - biorąc pod uwagę przedłożony przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji projekt uchwały - podejmuje na sesji uchwałę w sprawie rozpoznania skargi,
wniosku lub petycji, w której:
1) uznaje skargę za zasadną albo bezzasadną,
2) uwzględnia albo nie uwzględnia wniosek lub petycję.”;
28) po § 59b dodaje się § 59c w brzmieniu:
„§ 59c. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się odpowiednio przepisy
Oddziału I. Komisje stałe i doraźne”;
29) § 61 otrzymuje brzmienie:
„§ 61. Burmistrz, jego zastępcy, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy współpracują
z komisjami Rady Miejskiej, a w szczególności zapewniają:
1) Przedstawienie w wymaganym terminie
Burmistrza pod obrady Rady Miejskiej,

projektów

uchwał

kierowanych

przez

2) informowanie komisji o stanowiska Burmistrza oraz jego pracach podejmowanych
w sprawach będących przedmiotem działania komisji Rady Miejskiej.”;
30) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62. Burmistrz udziela Radnym pomocy niezbędnej dla wykonywania mandatu, a w
szczególności:
1) dostarcza dostępne materiały,
2) zapewnia udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu lub miejskich jednostek
organizacyjnych w posiedzeniach komisji i spotkaniach radnych, w tym w spotkaniach
radnych z mieszkańcami, za wyjątkiem okresu kampanii wyborczej do Rady Miejskiej.”;
31) w § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Zasady udostępniania dokumentów i informacji dotyczących Gminy i jej organów,
określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2018, poz. 1330 ze zm.)”.
32) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi zadość
czynić następującym zasadom:
1) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać
poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, których tryb określa Rada Miejska
odrębną uchwałą,
2) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami
tworzenia tej jednostki,
3) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.”;
33) w § 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia się następujące wyróżnienia honorowe Gminy:
1) Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza,
2) Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz.”.
34) po § 69 Dział V otrzymuje brzmienie: „Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I PRZEJŚCIOWE”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie w pierwszym dniu kadencji organów gminy następującej po kadencji,
w czasie której uchwała została podjęta.
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UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała zmieniająca ma na celu dostosowanie przepisów Statutu Gminy
Swarzędz do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
130; dalej zwanej "ustawą nowelizującą"). Wspomniany akt dokonał w przepisie art. 1
nowelizacji kluczowej dla funkcjonowania gmin w Polsce w tym dla Gminy Swarzędz,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.;
dalej zwanej "ustawą o samorządzie gminnym").
Ustawą nowelizującą dokonano zmian, które wymagają również modyfikacji
przepisów prawa objętych zakresem najważniejszego aktu normatywnego Gminy
Swarzędz.
Część zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ma charakter czysto legislacyjny,
poprawiający układ i czytelność Statutu Gminy Swarzędz, zgodnie z zasadami
wyrażonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), a mianowicie w § 1
pkt 1, 2a, 3, 4, 6, 7, 8b, 9, 10, 17, 19, 21, 23, 24, 29-34 niniejszej uchwały
Przechodząc do zmian związanych z koniecznością implementacji ustawy
nowelizującej, szczegółowe uzasadnienie prezentuje się następująco:
1) § 1. punkt 2b uchwały
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest nową komisją, która jest uregulowana przez art.
18b ustawy o samorządzie gminnym;
2) § 1. pkt 3 uchwały
- zmiana brzmienia § 8. ust. 3 Statutu, wprowadzając tryb składania projektów uchwał
przez klub radnych w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym;
3) § 1. pkt 5 uchwały
- tryb procedowania interpelacji i zapytań radnych został uchylony w Statucie bowiem
zasady dotyczące składania interpelacji i zapytań zostały uregulowane w art. 24 ust. 3 i
następne ustawy o samorządzie gminnym);
4) § 1. pkt 8a uchwały
- inicjatywę uchwałodawczą zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym posiada
również grupa co najmniej 300 mieszkańców gminy. Tryb i zasady określa ustawa o
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samorządzie gminnym, ale również określi to odrębna uchwała Rady Miejskiej w
Swarzędzu;
5) § 1. pkt 8c uchwały
- obowiązek wprowadzony tym przepisem wynika ze zmian w art. 20 ust. 1b i 1c ustawy o
samorządzie gminnym - w zakresie transmisji sesji;
6) § 1. pkt 11 uchwały
- istnieje nowa podstawa prawna traktująca o bezpiecznym podpisem elektronicznym, a
mianowicie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.);
7) § 1. pkt 12 uchwały
- ze względu na wprowadzony przez art. 14 ust. 2 - 4 ustawy o samorządzie gminnym,
obowiązek sporządzania imiennego wykazu głosowań, Rada Miejska uznaje za stosowne
dołączenie go do protokołu z sesji Rady MIejskiej;
8) § 1. pkt 13 uchwały
- przepisy zmieniające § 22. Statutu implementują

obowiązek wynikający z art. 14

ust. 2 - 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zasadą jest głosowanie jawne za pomocą
urządzeń elektronicznych umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań
Radnych. Gdyby nie było jednak możliwe z różnych powodów wykorzystanie urządzeń
elektronicznych Rada Miejska przewiduje tryb głosowania jawnego imiennego, który
również umożliwia sporządzenie imiennego wykazu głosowań bez tychże urządzeń.
9) § 1. pkt 14 uchwały
- ze względu na to, że ustawodawca w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym
zobowiązał Burmistrza do przedstawienia rokrocznie do dnia 31 maja raportu o stanie
gminy, którego elementem jest informacja o realizacji uchwał Rady, utrzymanie
§ 27. Statutu jest wobec powyższego bezprzedmiotowe.
10) § 1. pkt 15 uchwały
- tryb dostępu do informacji na temat działalnosci Gminy uregulowany jest w art. 24 ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym;
11) § 1. pkt 16 uchwały
- ilość radnych w klubie reguluje art. 23 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym;
12) § 1. pkt 18 uchwały
- zmiana dotyczy § 40 ust. 2 Statutu bowiem Rada Miejska nie jest właściwa do
określania zakresu działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
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których to zakres działania określa ustawa o samorządzie gminnym.
13) § 1. pkt 20 uchwały
- ze względu na wprowadzenie ustawą drugiej obligatoryjnej komisji tzw. ustawowej, a
mianowicie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zasadne jest dokonanie połączenia innych
komisji tzw. statutowych. Połączeniu uległy: Komisja Gospodarki z Komisją Środowiska i
Rozwoju Wsi oraz Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z Komisją Spraw Społecznych;
14) § 1. pkt 22 uchwały
- zwiększeniu ulega dolny próg wymaganej ilości członków Komisji Rewizyjnej. Wynika
to z faktu zmniejszenia ilości komisji z 6 do 5, co umożliwia zwiększenie ilości Radnych w
komisjach tzw. ustawowych.
15) § 1. pkt 25-29 uchwały
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest nową komisją, która jest uregulowana przez
art. 18b ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 18b ust. 3 zasady i tryb działania
komisji określa Statut,
- komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma mieć charakter konsultacyjny. Komisja ma jedynie
proponować rozstrzygnięcia, które to propozycje będą przedkładane na sesje Rady
Miejskiej.
Zgodnie z art. 15 ustawy nowelizującej przepisy w brzmieniu nadanym ustawą
będą miały zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.
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