
 

 

UCHWAŁA NR XLII/202/2018 

RADY MIASTA OBRZYCKO 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2013 w sprawie Statutu Miasta Obrzycko 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

(t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Obrzycko uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Obrzycko wprowadza się następujące zmiany: 

1.  W § 16 pkt 1. dodaje się ppkt 5), który otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. pkt 1 ppkt 5) Komisję skarg, wniosków i petycji.”. 

2.  Zmienia się § 59, który otrzymuje brzmienie:  

„§ 59. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku urządzenia tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”, umożliwiającego sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 

2. Głosowanie jawne zarządza Przewodniczący obrad. 

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.”. 

3.  Dodaje się Rozdział VI A Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

Rozdział VI A Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji: 

§ 104. a 1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji, zwaną dalej Komisją, wchodzą radni, w tym 

przedstawiciele delegowani przez wszystkie kluby radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję 

przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. 

2. Liczba członków Komisji wynosi od 3 do 5 radnych. 

3. Komisja realizuje swoje obowiązki na posiedzeniach Komisji. 

§ 104. b. 1. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada. 

2. Zastępcę przewodniczącego Komisji wybiera Komisja. 

3. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, organizuje 

pracę komisji i prowadzi jej obrady. 

§ 104. c. 1. Do zakresu działania Komisji należy: 

1) rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych miasta Obrzycko, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 listopada 2018 r.

Poz. 9065



2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia 

organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony 

własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności, 3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady. 

2. Po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji, Komisja przedkłada Radzie projekt uchwały zawierający 

stanowisko Komisji w sprawie rozpatrzenia danej skargi, wniosku lub petycji. 

3. Komisja składa Radzie roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do 28 lutego każdego roku 

za rok poprzedni. 

§ 104. d. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji w miarę 

potrzeby. 

2. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji. 

3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, 

w głosowaniu jawnym." 

4.  Zmienia się § 106 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:  

„§ 106. pkt 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 

3 radnych”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Miasta Obrzycko nie ulegają zmianie. 

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

Wielkopolskiego i ma zastosowanie od następnej kadencji organów miasta. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Ewa Huet 
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