UCHWAŁA NR XIX/132/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Brzesko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) - Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Brzesko stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Brzesko wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 2. Protokół obejmuje zapis przebiegu posiedzenia komisji oraz teksty przyjętych uchwał,
wniosków i opinii i inne materiały złożone komisji. Przebieg komisji nagrywa się na nośnik informacji, który
pozostaje w aktach.”;

2)

§ 27 otrzymuje brzmienie:"§ 27. 1. Komisja przyjmuje wnioski i opinie zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski odrzucone przez komisje umieszcza się - na żądanie wnioskodawcy - w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał rady.
3. Sprawozdanie z działalności komisji przedstawia na sesji Rady Miejskiej przewodniczący komisji lub
wyznaczony przez komisję radny - sprawozdawca.
4. Wnioski i opinie po ich przyjęciu, o których mowa w ust. 1 podlegają niezwłocznie publikacji na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku.”
3) § 42 otrzymuje brzmienie:"§ 42. 1. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów związanych
z działalnością organów Gminy Brzesko, wynikających z wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem
tych dokumentów, albo ich części, które na mocy odrębnych przepisów są objęte prawnie chronioną tajemnicą,
w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy
o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa.
2. Dostęp do informacji i dokumentów związanych z działalnością organów Gminy obejmuje w szczególności:
1)

udostępnianie protokołów, wniosków, opinii, apeli, oświadczeń i zajętych stanowisk z posiedzeń Rady
Miejskiej i Komisji Rady,

2)

udostępnienie zarządzeń Burmistrza Miasta,

3)

możliwość zapoznania się z treścią podjętych uchwał Rady Miejskiej,

4)

obecność na sesjach Rady Miejskiej.”

4) § 46 otrzymuje brzmienie:"§ 46. Dokumenty, o których mowa w § 42 ust.2 pkt 1-3, udostępniane są
niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.”
5) § 58 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:"§ 58. 2. Informację o przeprowadzeniu konsultacji przewodniczący podaje
do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy w siedzibie rady oraz ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji w lokalnej prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Informacja powinna zawierać przynajmniej określenie przedmiotu konsultacji, terminu i trybu przeprowadzenia
konsultacji oraz krąg osób, których dotyczy.”
6) W Regulaminie Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącym załącznik Nr 5 do Statutu Gminy wprowadza
się następujące zmiany:
a) § 13 otrzymuje brzmienie:"§ 13. Rada przyjmuje protokół z sesji w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
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b) § 21 ust.2 otrzymuje brzmienie:"§ 21. 2. Przebieg sesji nagrywa się na nośnik informacji, który pozostaje
w aktach”.
c) § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"§ 22. 5. Protokół z sesji Rady Miejskiej wykłada się do publicznego
wglądu niezwłocznie po jego sporządzeniu."
d) § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:"§ 22. 6. Protokół, o którym mowa w ust. 5 jest przyjmowany na
najbliższej sesji Rady Miejskiej."
e) § 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie:"§ 22. 8. Jeżeli wniosek o którym mowa w ust.7 nie zostanie
uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.”
f) § 22 ust. 9 otrzymuje brzmienie:"§ 22. 9. Rada może postanowić o przyjęciu protokołu po rozpatrzeniu
sprzeciwów radnych, o jakich mowa w ust. 8.”
g) § 44 otrzymuje brzmienie: „§ 44.1. Radny jest zobowiązany:
1)
2)

brać udział w pracach rady oraz jednostek, bądź instytucji, do których został wybrany lub desygnowany;
odbywać spotkania z wyborcami we współpracy z organami jednostek pomocniczych Gminy oraz
przyjmować skargi i wnioski mieszkańców;

3) informować i wyjaśniać mieszkańcom przebieg, cele i rezultaty pracy organów samorządowych;
4) inicjować działania Rady i informować organy samorządowe o poglądach oraz opiniach społecznych
dotyczących ich działalności;
5) stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli w siedzibie Urzędu lub innych obiektach będących własnością
Gminy Brzesko w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
2. Burmistrz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy zobowiązani są do umożliwienia radnemu
nieodpłatnego korzystania z obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 w celu realizacji jego zadań statutowych.”
7) W Regulaminie Komisji Rewizyjnej
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

stanowiącym

załącznik

Nr

6 do

Statutu

Gminy

„§ 2. 2. Rada Miejska wybiera Komisję Rewizyjną w liczbie 5-7 osób w tym Przewodniczącego
Komisji.”.
§ 2.
Zapis § 2 ust.2 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy wchodzi w życie po upływie kadencji 2014-2018.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 4.
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku.
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2. Uchwała podlega włączeniu do zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
mgr Krzysztof Ojczyk
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