UCHWAŁA Nr 9/I/2018
RADY MIASTA CIECHANÓW
z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust.2 pkt 1, 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.
zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 333/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r., w sprawie
statutu Gminy Miejskiej Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11020 z późn. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) uchyla się § 19,
2) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Rady może określić czas wypowiedzi radnym oraz innym
uczestnikom sesji którym udzielił głosu, a także czynić uwagi dotyczące niewłaściwej
formy lub zbyt długiego czasu trwania wystąpień na sesji. W debacie nad raportem o
stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych”,
3) uchyla się § 27,
4) uchyla się § 28,
5) w §30:
a) ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Grupa co najmniej 300 mieszkańców posiadająca czynne prawa wyborcze do
organu stanowiącego (inicjatywa obywatelska).
b) uchyla się ust. 2,3,4,5.
6) w § 32 uchyla się ust.1 oraz ust.3 zdanie drugie.
7) w § 37 uchyla się ust. 2
8)

w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Radni mogą tworzyć co najmniej trzyosobowe Kluby Radnych o nazwach
ustalonych przez członków Klubów. Warunkiem funkcjonowania Klubu na forum Rady
Miasta jest złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miasta pisemnej informacji,
określającej nazwę i podającej skład osobowy Klubu.”,
9) w § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Miasta obligatoryjnie powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu, Komisję Skarg Wniosków i Petycji”.
10) w § 44 ust. 1 uchyla się pkt 5
11) po §44 dodaje się §44a w brzmieniu:
„ Określa się następujące zasady i tryb działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji:
1) Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się odpowiednio przepisy § 42,
§43, §62 ust.2 niniejszego statutu.
2) Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy zapoznanie się
z treścią skargi (wniosku, petycji), przeprowadzenie dyskusji nad podniesionymi
w niej żądaniami i opiniami, zgromadzenie i omówienie materiałów niezbędnych
do ich oceny oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia dla rady wraz z
uzasadnieniem.
3) Kompetencje, o których mowa w pkt 2 maja charakter wyłączny, co oznacza,
że nie mogą zostać powierzone innej komisji rady.
4) Komisja rozpatrując skargę, wniosek lub petycję może zapraszać na swoje
posiedzenie osobę ją składającą.”
12) w § 46 po ust.10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia na których głosowania są wspólne.
W przypadku wspólnych posiedzeń przewodniczący komisji:
1) wspólnie ustalają porządek posiedzenia,
2) podpisują zawiadomienia o ich zwołaniu,
3) wspólnie wskazują, który z nich będzie prowadził to posiedzenie.”
13) w § 66 uchyla się ust. 1 oraz ust. 2

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

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Krzysztof Leszczyński
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów uwzględnia zmiany w ustawie z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. Poz. 994 ), które mają swoje zastosowanie
od nowej kadencji rady 2018r. - 2023r. Stanowi o tym art. 15 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 2018r. Poz. 130). Konieczność wprowadzenia
zmian w statucie wynika również z wypracowanego zwyczaju pracy Rady w poprzednich kadencjach,
który należy uwzględnić w tym akcie prawnym. Proponowane zmiany dotyczą następujących przepisów
statutu:
1) Uchylenie § 19 jest podyktowane tym, że zgodnie z brzmieniem art. 28aa ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym ustawodawca wskazał m.in. na obowiązek przedstawiania przez organ
wykonawczy raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i
budżetu obywatelskiego. W tym zakresie musi być przeprowadzona debata, w której radni
oraz mieszkańcy mogą zabrać głos. Dodatkowe obowiązki Rady w tym zakresie nałożone
przepisem § 19 statutu wydają się być zatem niepotrzebne.
2) Modyfikacja treści § 23 ust. 2 statutu wynika z konieczności dostosowania treści statutu do
praktyki, która była stosowana w poprzednich kadencjach rady. Modyfikacja uwzględnia
również treść przepisu art 28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.
3) Uchylenie § 27 i 28 jest konieczne, ponieważ ustawodawca w art. 24 ustawy o samorządzie
gminnym precyzyjnie określił obowiązki i uprawnienia radnych m. in. w zakresie składania
interpelacji i zapytań.
4) Modyfikacja treści § 30 statutu wynika z wprowadzonej przez ustawodawcę tzw.
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Stanowi o tym treść odpowiednio art. 41a ustawy
o samorządzie gminnym.
5) Modyfikacja treści § 41 ust. 3 oraz § 44 statutu wynika z konieczności powołania komisji stałej
o nazwie „Komisja Skarg Wniosków i Petycji” oraz określenia zasady i tryb działania tej
komisji. Stanowi o tym odpowiednio art. 18b ustawy o samorządzie gminnym.
6) Modyfikacja treści § 46 statutu wynika z konieczności dostosowania treści statutu do praktyki,

która była stosowana w poprzednich kadencjach rady. W poprzednich kadencjach praktyką
było zwoływanie wspólnych posiedzeń komisji, a w związku z powyższym koniecznym jest
doprecyzowanie w statucie tej formy prac komisji.
Prezydent Miasta
/-/Krzysztof Kosiński

