
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/478/17 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LI/369/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 154), wprowadza się następujące 

zmiany w Statucie Gminy Mosina: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Wyróżnieniem honorowym Gminy jest „Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej”, przyznawany 

przez Radę na wniosek Kapituły i wręczany na uroczystej sesji. Wzór medalu zawiera załącznik nr 4. 

2. Sposób powoływania Kapituły, jej skład i tryb pracy oraz zasady przyznawania Medalu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej określa odrębna uchwała Rady.”; 

2) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący, o którym mowa w ust. 1, może zabierać głos na sesji w sprawach ujętych 

w porządku obrad, dotyczących danej jednostki pomocniczej.”; 

3) w § 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.”; 

b) ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) przyjmuje skargi i niezwłocznie przekazuje je Komisji Rewizyjnej”; 

4) § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych co 

najmniej na 5 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną lub na wniosek radnego w formie 

papierowej. W przypadku braku możliwości przekazania informacji drogą elektroniczną - w formie 

papierowej.”; 

5) § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nagranie z sesji jest środkiem pomocniczym do sporządzenia protokołu pisemnego z posiedzenia 

Rady. Jest ono przechowywane do końca kadencji Rady i może być udostępnione drogą elektroniczną.”; 

6) § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Inicjatywę uchwałodawczą, z wyłączeniem przypadków uregulowanych inaczej w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, posiada każdy radny, Burmistrz oraz grupa minimum 5 % 

mieszkańców Gminy Mosina posiadających prawo wybierania.”; 

7) § 59 otrzymuje brzmienie: 

„§ 59. 1. Głosowanie jawne odbywa się przy pomocy programu informatycznego z jednoczesnym 

podniesieniem ręki, a w razie niemożności przeprowadzenia takiego głosowania, poprzez podniesienie 

ręki. 

2. Gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości może nastąpić reasumpcja głosowania. 

3. Reasumpcja głosowania może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) niezgodności sumy oddanych głosów z liczbą radnych obecnych na sali obrad; 

2) niezgodności wyników głosowania poprzez podniesienie ręki z wynikami głosowania 

elektronicznego; 

3) stwierdzenia wprowadzenia radnych w błąd, co do sposobu głosowania; 

4) stwierdzenia, iż podjęta uchwała zawiera wadę powodującą konsekwencje nieważności uchwały. 

4. Wniosek  o  reasumpcję  głosowania  może  zgłosić  każdy  radny. 

5. O reasumpcji głosowania określonym w ust. 3 pkt 1 i 2, decyduje Przewodniczący obrad. 

O przyjęciu wniosku w innych przypadkach rozstrzyga Rada. 

6. Obowiązkowo powtórne głosowanie przeprowadza się w przypadku, gdy suma oddanych głosów 

jest wyższa niż liczba radnych obecnych na sali. 

7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad.”; 

9) w § 60: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W głosowaniu imiennym elektronicznym, wynik głosowania przez poszczególnych radnych 

jest widoczny na ekranie. Wydruk głosowania elektronicznego,  podpisany  przez  Przewodniczącego 

obrad,  stanowi  załącznik do protokołu z sesji.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W głosowaniu bez pomocy programu informatycznego, prowadzący obrady lub wyznaczony 

radny  wyczytuje  kolejno  nazwiska  radnych,  którzy  oświadczają,  że  są  za  przyjęciem  uchwały, 

 przeciw albo wstrzymują się od głosowania. Głos każdego z radnych odnotowywany jest 

w formularzu głosowania imiennego. Formularz podpisywany jest przez prowadzącego głosowanie 

i stanowi załącznik do protokołu z sesji.”; 

10) w § 71 uchyla się ust. 2; 

11) po § 80 dodaje się dział 2 - Rozpatrywanie skarg oraz dodaje się § 81 w brzmieniu: 

§ 81 „1. Komisja Rewizyjna bada skargę na najbliższym planowym posiedzeniu. 

2. W przypadku niemożności dotrzymania terminu miesiąca, zgodnie z KPA, Komisja informuje 

o konieczności przedłużenia terminu Przewodniczącego Rady, który informuje na piśmie o tym 

fakcie skarżącego. 

3. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi zobowiązana jest do przygotowania projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

4. Rada na najbliższym planowym posiedzeniu załatwia skargę podejmując uchwałę. 

5. Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego na piśmie o sposobie załatwienia skargi.”; 

12) dział - Zasady kontroli przyjmuje numer 3, obecny § 81 będzie § 82, obecny § 82 będzie § 83,  

§ 84 i kolejne pozostają bez zmian co do treści i numeracji, dział - Tryb kontroli przyjmuje numer 4, dział - 

Protokoły kontroli  przyjmuje  numer  5,  dział  -  Plany  pracy  i  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej 

 przyjmuje  numer  6, dział - Posiedzenia Komisji Rewizyjnej przyjmuje numer 7. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Wiceprzewodnicząca  

Rady Miejskiej w Mosinie 

(-) Maria Witkowska 
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