UCHWAŁA Nr XVII/125/2016
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nekla
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,
z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz.
946) oraz art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29
września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nekla (Dz. Urz. Woj. Wiel. z
2005 r. nr 150 poz. 4117, z 2015 r. poz. 2658) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 3. Przewodniczący jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach,
nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.”
2. § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska,
3) Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Porządku
Publicznego.”
3. § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych
powiadamia się radnych za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób najpóźniej na
5 dni przed terminem posiedzenia komisji rady zwołanej w związku z planowaną sesją
lub na 7 dni przed terminem sesji, jeżeli przed sesją nie odbywa się posiedzenie
komisji.”
4. § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym
charakterze i są składane w formie pisemnej.”
5. § 48 otrzymuje brzmienie:
„§ 48. 1. Pracownik urzędu miasta i gminy wyznaczony przez burmistrza
sporządza z każdej sesji i posiedzenia komisji protokół.
2. Pracownik urzędu miasta i gminy, wyznaczony przez burmistrza sporządza z
każdej sesji nagranie w formie cyfrowej fonii lub fonii i wizji i zamieszcza je w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla w terminie do 5 dni roboczych od daty
wydarzenia.
3. W biurze rady prowadzony jest rejestr sporządzonych nagrań.”

6. § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Protokół z sesji i posiedzenia komisji musi wiernie odzwierciedlać ich
przebieg.
2. Protokół z sesji i posiedzenia komisji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji i posiedzenia komisji, godzinę jej
rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko
przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem
przyczyn nieobecności;
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji i posiedzenia komisji;
5) ustalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie,
teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i
"wstrzymujących" oraz głosów nieważnych;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.”
7. § 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 54. 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez
radcę prawnego urzędu.”
8. § 105 otrzymuje brzmienie:
„§ 105. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału
przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu
Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu;
2) listę członków;
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu, zmiany przewodniczącego klubu lub
rozwiązania klubu, jego przewodniczący jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym przewodniczącego rady.
5. Klub ulega rozwiązaniu, gdy ilość członków jest niższa niż 3.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Do UCHWAŁY Nr XVII/125/2016
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nekla
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie oraz zmiana
statutu gminy.
Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej, powołanej Uchwałą Nr XV/107/2016
Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 marca 2016 r. było dokonanie analizy
obowiązującego statutu, rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych przez radnych
oraz mieszkańców Miasta i Gminy Nekla. Następnie, dostosowanie zapisów do
zaktualizowanych przepisów ustawowych, zasad i uwarunkowań obowiązujących w
gminie Nekla.
Opracowane zmiany mają na celu usprawnienie działania Rady Miejskiej
Gminy Nekla oraz dostosowanie zapisów uchwały do zaktualizowanych przepisów
ustawowych.

