
UCHWAŁA NR LIV.434.2018
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 10 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r., (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1523), uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany do Statutu Miasta i Gminy Sztum ogłoszonego w Obwieszczeniu nr 1.2015 
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum. W załączniku niniejszego obwieszczenia wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 9 po wyrazie ustawa dodaje się „z dnia 8 marca 1990 r.” skreśla się (Dz. U. z 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), dodaje się (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami),

2) w § 5 ust. 1 skreśla się pkt 4) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, a dodaje się „Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie”.

3) w § 19 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”. Pozostałe punkty § 
19 zmieniają odpowiednio kolejność dotychczasowy pkt 4 staje się pkt 5 i odpowiednio pkt 5 staje się 
pkt 6.

4) w § 30 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Przebieg obrad Rady jest transmitowany oraz utrwalany za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej 
i na stronie internetowej Urzędu Miasta i gminy Sztum.”

5) w § 31 w ust. 4 skreśla się „7 dni” dodaje się „5 dni”. Skreśla się: „drogą elektroniczną na adresy e-
mailowe, listownie, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób”, dodaje się „poprzez system elektroniczny 
e-sesja lub w inny skuteczny sposób”.

6) w § 32 w ust. 1. po wyrazach „Przewodniczący Rady” skreśla się „po zasięgnięciu opinii Burmistrza”,

7) w § 41:

a) ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) stwierdzenie o przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji”,

b) ust. 1 pkt 4) w miejsce spójnika „i” dodaje się przecinek, po wyrazie „zapytania” dodaje się „i wnioski” 
oraz skreśla się pkt 5).

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu następującym: „4. Na wniosek Klubu Radnych Przewodniczący Rady jest 
obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały zgłoszony przez Klub 
Radnych, jeżeli wpłynął on do rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem sesji. W tym trybie 
Klub Radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na sesję”. Numeracja pozostałych 
ustępów zmienia odpowiednio kolejność.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 30 października 2018 r.

Poz. 4130



8) w § 43:

a) ust. 1 skreśla się zdanie „Co do zasady na zapytania i wnioski radnych odpowiedź udzielana jest ustnie”,

b) dodaje się ust 5 w brzmieniu: „Zapytanie radnego składane jest w sprawach aktualnych problemów 
gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym, przy czym powinny one 
być sformułowane merytorycznie jasno i zwięźle oraz odnosić się do faktów”. Numeracja pozostałych 
ustępów § 43 zmienia odpowiednio kolejność,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Wniosek radnego to formalna prośba o podjęcie lub zaniechanie 
określonych działań lub wykonanie określonej czynności w sprawach gminy. Wniosek powinien 
zawierać tytuł, krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikającą z niego prośbę, być 
sformułowany merytorycznie jasno i zwięźle oraz odnosić się do faktów. Numeracja pozostałych 
ustępów § 43 zmienia odpowiednio kolejność,

d) w ust. 7 po wyrazie „Interpelacje” dodaje się „przecinek” oraz dodaje się „zapytania i wnioski”. 
W drugim zdaniu skreśla się wyrazy „interpelację adresatowi” a dodaje się „ interpelacje, zapytania 
i wnioski Burmistrzowi”,

e) w ust. 8 po wyrazie „interpelacje” dodaje się przecinek oraz dodaje „zapytania i wnioski” w dalszej 
części zdania po wyrazach „składającego interpelację” dodaje się przecinek i dodaje się „zapytanie lub 
wniosek”,

f) w ust. 9 po wyrazie „interpelację” dodaje się przecinek oraz dodaje się „zapytania i wnioski”,

g) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Pisemne interpelacje, zapytania i wnioski radnych składa się 
Przewodniczącemu Rady w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

h) dodaje się ust.12. „12. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi jeden egzemplarz 
interpelacji, zapytania lub wniosku radnego”,

i) dodaje się ust 13. „13. Odpowiedź udzielana jest na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania interpelacji, zapytania lub wniosku”,

j) dodaje się ust. 14. „14 Odpowiedzi na pisemną interpelację, zapytanie lub wniosek radnych składa się na 
piśmie Przewodniczącemu Rady oraz przesyła wnioskodawcy”,

k) dodaje się ust 15. „15. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do 
publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sztum”.

9) w § 44 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Przewodniczący Rady może określić czas trwania wystąpienia 
osobie niebędącej radnym na czas nie dłuższy niż 5 minut.”

10) w § 47 w miejsce tiretów dodaje się punkty od 1 do 9.

11) w § 54 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 po wyrazie „sesji” skreśla się „musi odzwierciedlać jej przebieg.”, dodaje się: „w sposób 
syntetyczny przedstawia przebieg obrad sesji”,

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: odnotowanie stwierdzenia o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji,

c) ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: „nazwiska mówców występujących w poszczególnych punktach 
porządku obrad”,

d) ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „podjęte uchwały wraz z wynikiem głosowania”.

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu następującym: „6. Do protokołu dołącza się w szczególności:

1) listę obecności radnych na sesji odrębną listę sołtysów oraz listę gości,

2) oryginały podjętych uchwał,

3) imienne wykazy głosowań,

4) interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia i wystąpienia składane na piśmie w trakcie sesji lub przyjęte 
do protokołu przez Przewodniczącego Rady,
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5) inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady”.

12) w § 56 skreśla się ustęp 1. Numeracja pozostałych ustępów zmienia odpowiednio kolejność.

13) w § 58 zastępuje się wyrazy „§ 28” wyrazami „§ 29”.

14) w § 59 :

a) w ust. 1 po wyrazach „komisja Rady ” skreśla się „lub” i dodaje przecinek, po wyrazie „Burmistrz” 
dodaje się „lub Klub Radnych”- po kropce dodaje się: „Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje także 
grupie mieszkańców zgodnie z odrębnymi przepisami” oraz skreśla się przecinek „,” oraz wyrazy chyba 
że przepisy prawa stanowią inaczej.

b) skreśla się ust 4. Numeracja pozostałych ustępów zmienia odpowiednio kolejność.

15) w § 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Głosowania jawne odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ”Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Sztum”.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe 
przeprowadzenie głosowania określonego w ust. 1 przeprowadza się głosowanie imienne zgodnie 
z ust. 4”

16) dodaje się nowy § 70 w brzmieniu następującym: „§ 70. 1. W razie gdy wynik głosowania budzi 
uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony i reasumpcja głosowania może być dokonana 
wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek złożony Przewodniczącemu obrad.

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania tajnego i imiennego. Numeracja pozostałych 
paragrafów zmienia odpowiednio kolejność.

17) w § 75:

a) w ust. 3 po wyrazach „z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej” dodaje się wyrazy „Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji oraz”,

b) w ust. 4 wyrazy „4 dni” zastępuje się wyrazem „3 dni”,

c) dodaje się w Rozdziale 7 pkt. 7 w brzmieniu: „7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”.

18) § 79 otrzymuje brzmienie: „§ 79.

1. Rada rozpatruje skargi dotyczące działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
wnioski i petycje składane przez obywateli.

2. Skargi, wnioski i petycje składane są w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy.

3. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, a z ich grona dokonuje wyboru przewodniczącego. 
Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.

4. Przewodniczący Rady przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi, wniosku bądź petycji- może też 
wystąpić do radcy prawnego o wydanie opinii prawnej.

5. Skarg, wniosków i petycji anonimowych nie rejestruje się i nie są one rozpatrywane.

6. Przewodniczący Rady przekazuje:

1) skargę:

a) podmiotowi, wobec którego została wniesiona skarga w celu ustosunkowania się do zarzutów 
podniesionych w skardze,
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b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz 
opracowania propozycji sposobu ich rozpatrzenia,

2) wniosek lub petycję:

a) Burmistrzowi w celu zajęcia stanowiska,

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu opracowania propozycji sposobu ich rozpatrzenia.

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest zobowiązana do wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze.

8. Na pisemne wystąpienie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Burmistrz jest zobowiązany do 
przedkładania informacji, dokumentów i innych materiałów lub wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego 
spraw podnoszonych w skardze, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma.

9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznaje skargę w oparciu o ustalenia własne, dokumentację 
dostarczoną przez Burmistrza oraz inne informacje uzyskane w toku postępowania dotyczące okoliczności 
sprawy.

10. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może 
konsultować się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady.

11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrując wniosek lub petycję jest obowiązana do      
szczegółowego przeanalizowania przedmiotu wniosku lub petycji.

12. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi, wniosku bądź petycji.

13. Rada rozstrzyga w formie uchwały o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji.” Numeracja 
pozostałych paragrafów zmienia odpowiednio kolejność.

19) uchyla się w całości § 80. Odpowiednio zmienia się numeracja paragrafów.

20) uchyla się „Rozdział 13. Zasady i tryb rozpatrywania skarg przez Radę Gminy Sztum obejmujący zgodnie 
z dotychczasową numeracją paragrafy od nr 129 do 134”. Numeracja paragrafów zmieni odpowiednio 
kolejność.

21) w § 95 w ust. 1 w miejsce tiretów dodaje się punkty od 1 do 4.

22) w § 114 po wyrazie radnych skreśla się przecinek i dodaje kropkę oraz skreśla się wyrazy „według 
kryteriów przez siebie przyjętych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z pierwszym dniem kadencji Rady Miejskiej następującej po kadencji w czasie której uchwała została podjęta.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak
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