
 

 

UCHWAŁA Nr 202/XXXVI/2013 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

/Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Statucie Gminy Nowe Miasto stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Nowe Miasto  

Nr 36/V/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Miasto /Dz.Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2003r. Nr 168, poz. 4132/ z późn.zm./ wprowadza się następujące zmiany:  

1/ w § 5:  

a/ treść § 5 oznacza się jako ust.1,  

b/ dodaje się ust.2 – 8 w brzmieniu:  

„2. Herbem Gminy jest herb określony w uchwale Nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 23 czerwca 2013 r./Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz.9039/. Wzór stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały.  

3. Flaga Gminy jest flaga określona w uchwale Rady Gminy Nr 164/XXIX/2013 Nowe Miasto z dnia 

23 czerwca 2013 r. Wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

4. Pieczęcią Gminy jest pieczęć określona w uchwale Nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 23 czerwca 2013 r. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

5. Pieczęcią Gminy jest pieczęć określona w uchwale Nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 23 czerwca 2013 r. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 4 do uchwały.  

6. Zasady używania herbu, flagi i pieczęci określa Rada w odrębnej uchwale.  

7. Rada może nadać tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowe Miasto” oraz odznakę „Za zasługi dla 

Gminy Nowe Miasto”. Zasady i tryb nadawania Rada określa w odrębnej uchwale.  

8. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród miesz-

kańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży”.  

2/ w § 13 dodaje się ust.3 w brzmieniu:  

„3. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy 

nie stanowią inaczej”.  

3/ w § 26 dodaje się ust.4 w brzmieniu:  

„4. Rada może obradować na sesjach uroczystych lub okolicznościowych – zwołanych z okazji świąt lub 

uroczystości państwowych lub dla uczczenia ważnych dla gminy wydarzeń lub okoliczności”.  
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4/ w § 35 dodaje się ust.3 w brzmieniu” „3. Przebieg sesji jest nagrywany. Nagranie przechowuje się do  

czasu przyjęcia protokółu przez Radę”.  

5/ w § 55:  

a/ w § 55 w ust.8 po przecinku dodaje się wyrazy „wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia uchwały”,  

b/ dodaje się ust.9 - 11 w brzmieniu:  

„9. Prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwał służy wszystkim radnym, komisjom oraz Wójtowi.  

10. Wnioskodawcom służy prawo wnoszenia autopoprawek do projektów uchwał.  

11. Wnioskodawca projektu uchwały ma prawo zgłosić wniosek o wycofanie złożonego przez siebie 

projektu uchwały do czasu rozpoczęcia sesji”.  

6/ § 58 otrzymuje brzmienie:  

„1. Podjęte przez Radę uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wice-

przewodniczący, który prowadził sesję.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 może być udzielone Wiceprzewodniczącemu w formie pisemnej 

jako upoważnienie stałe lub jednorazowe ustnie do protokółu”.  

7/ w § 68 dodaje się ust.3 w brzmieniu:  

„3. Komisja spośród siebie dokonuje wyboru Wiceprzewodniczącego”.  

8/ § 69 otrzymuje brzmienie:  

„Pracę Komisji Rewizyjnej organizuje przewodniczący komisji. W razie nieobecności przewodniczącego 

komisji lub innej przeszkody w sprawowaniu obowiązków prace komisji organizuje wiceprzewodniczący 

komisji”.  

9/ § 103 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wójt wykonuje: 1/ uchwały Rady, 2/ zadania określone ustawami, 3/ zadania powierzone – o ile ich 

wykonanie na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego.  

2. Przy wykonywaniu zadań Wójt współpracuje z nadzorowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu 

Gminy, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi oraz radnymi.  

3. Wójt zapewnia Radzie niezbędne materiały, informacje i inną pomoc związaną z działalnością rady.  

4. Co najmniej raz w tygodniu, w wyznaczonym przez siebie dniu Wójt przyjmuje interesantów 

w sprawach indywidualnych”.  

10/ w § 107  

a/ ust.7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Informacje publiczne w udostępniane są w urzędzie w następujący sposób:  

1/ w drodze ogłaszania ważnych dla mieszkańców Gminy informacji na stronie Biuletyn Informacji 

Publicznej na stronie www. Gminy Nowe Miasto,  

2/ na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy,  

3/ na wniosek zainteresowanego w przypadku gdy informacji publicznej nie ma w miejscach określo-

nych w pkt.1 i 2.  

b/ ust.8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Dokumenty wynikające z realizacji zadań publicznych przez organy Rady Gminy Nowe Miasto, 

które nie zostały udostępnione w sposób określony w § 107 ust.7, udostępnia się w siedzibie organów 

gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z zakresem ich działalności”.  

11/ po § 109 Rozdział XI otrzymuje brzmienie „Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg 

i wniosków”.  
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12/ §110 otrzymuje brzmienie:  

„Postanowienia statutu dotyczące skarg dotyczą również wniosków, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej”.  

13/ § 111 otrzymuje brzmienie:  

„1. Skargi na organy, o których mowa w art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą 

być składane w Urzędzie Gminy w godzinach pracy tego Urzędu.  

2. Skargi na działalność wójta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy kierowane są do przewod-

niczącego rady.” 

14/ § 112 otrzymuje brzmienie:  

„1. Przewodniczący niezwłocznie nadaje wniesionej skardze bieg.  

2. Skarga, której rozpatrzenie podlega właściwościom Rady, kierowana jest przez Przewodniczącego Rady 

do:  

1/ odpowiednio przedmiotowo komisji Rady celem merytorycznego rozpatrzenia skargi,  

2/ podmiotów, których skarga dotyczy, dla umożliwienia złożenia dokumentacji, wyjaśnienia w sprawach 

stanowiących treść skargi oraz udostępnienia dokumentacji”.  

15/ § 113 otrzymuje brzmienie:  

„1. Komisja analizuje dokumentacje i wyjaśnienia. Wyraża swoje stanowisko w formie opinii względem 

zasadności skargi w drodze głosowania nad zaproponowanym stanowiskiem. W trakcie dyskusji nad roz-

strzygnięciem skargi, stanowisko zaproponowane może ulec modyfikacji.  

2. Przyjęte przez komisje rozstrzygnięcie skargi zostaje przez nią przedstawione Radzie w postaci projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem na najbliższym posiedzeniu Rady”.  

16/ wprowadza się § 114, który otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada celem podjęcia wiążącego rozstrzygnięcia skargi przyjmuje w glosowaniu uchwałę w sprawie za-

łatwienia skargi, w której:  

1/ uznaje skargę za zasadną,  

2/ uznaje się skargę za bezzasadną,  

3/ uznaje się skargę za zasadą bądź nie, w części zarzutów w skardze,  

wyraźnie zaznaczając w uzasadnieniu, o które zarzuty chodzi.  

2. Do uchwały, o której mowa w ust.1 pkt.1 – 3 dołączone jest uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia 

skargi z ewentualnymi zaleceniami do realizacji przez podmiot, którego skarga dotyczyła”.  

17/ dotychczasowe § 111, § 112, §113 otrzymują kolejno oznaczenie § 115, § 116, § 117.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Caliński 
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