Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 27 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/180/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 27 stycznia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Iławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 poz. 608) w załączniku Statut Miasta Iławy wprowadza się następujące zmiany :
1. § 5.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Herbem Miasta jest w polu błękitnym Najświętsza Maria Panna w szacie czerwono-błękitnej z Dzieciątkiem i berłem
złotym siedząca na tronie złotym z takimż baldachimem. Herb wpisany jest graficznie w tarczę. Załącznik Nr 2”.
2. § 15.1 Otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1 Oficjalnym publikatorem uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta”.
3. § 24.1 otrzymuje brzmienie: "§ 24.1 Rada wybiera ze swojego grona:
1) Przewodniczącego,
2) dwóch Wiceprzewodniczących,
3) Komisje stałe,
4) Komisje doraźne.
4. W § 25.1 dodaje się lit. d i e:
„d) Rewizyjna działająca w zakresie i trybie określonym w rozdziale 6,
e) Skarg, Wniosków i Petycji działająca w zakresie i trybie określonym w rozdziale 6a”.
5. § 26.2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących Komisji Stałych dokonuje Rada nowej kadencji na
pierwszej sesji”.
6. w §30.2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie „3) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącemu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w wysokości 70% kwoty bazowej.”
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: " 7) Radnym pracującym w Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji przysługuje dodatek
w wysokości 5% kwoty bazowej, niezależnie od pełnionej funkcji, z wyjątkiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji
Skarg Wniosków i Petycji.”
7. § 32. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członków
Komisji
Radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów radnych, ale w liczbie łącznej nie mniejszej niż 5”.

reprezentujących

8. § 34.1 pkt 5 uchyla się.
9. Po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: „Rozdział 6a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji."
§ 39a. 1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatruje skierowane do Rady Miejskiej:
1) Skargi na działalność Burmistrza Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
2) Wnioski i petycje składane przez obywateli.
§ 39b. 1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członków, w tym
przedstawicieli wszystkich klubów.
2. Komisja wybiera i odwołuje ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego.
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§ 39c. 1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w glosowaniu jawnym.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
3. Jeżeli Komisja nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Komisji przekazuje ją Przewodniczącemu Rady
z wnioskiem o przesłanie organowi właściwemu.
§ 39d. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia sprawy może przeprowadzać w niezbędnym zakresie
postępowanie wyjaśniające.
2. Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przekazuje się Przewodniczącemu Rady, który wprowadza ten temat na
najbliższą Sesję Rady.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź
nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.
4. Ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu skargi, wniosku lub petycji podejmuje Rada w formie uchwały.
§ 39e. 1. zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady”.
10. § 40.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej 3 Radnych”.
11. § 41.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Automatycznemu rozwiązaniu ulega Klub, gdy liczba jego członków spadnie poniżej 3”.
12. Po § 44.1 dodaje się § 44.1a w brzmieniu:
„§ 44. 1a Na wniosek Klubu Radnych Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej Sesji Rady
projekt uchwały, zgłoszony przez Klub Radnych, jeżeli wpłynął on do Rady, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Sesji
Rady. Każdy Klub Radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną Sesję Rady”.
13. Rozdział 9 „Zasady udostępniania Informacji Publicznej” otrzymuje brzmienie: "Rozdział 9 Zasady dostępu i korzystania
z dokumentów Miasta".
14. § 47.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 47. 1 Udostępnianie dokumentów publicznych następuje przez:
1) publikację na stronie internetowej Miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) wywieszanie lub wyłożenie w miejscach ogólnie dostępnych,
3) Udostępnianie na wniosek osób zainteresowanych.
2. Urząd zapewnia odpowiednie warunki techniczne i lokalowe dla udzielania informacji oraz udostępniania
dokumentów osobom zainteresowanym.
3. Udostępnianie dokumentów następuje w lokalu w Urzędzie wyłącznie w godzinach jego pracy i w obecności
pracownika Urzędu”.
15. Rozdział 10 „Skargi” uchyla się.
§ 3. W Regulaminie Rady Miejskiej stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Miasta Iławy wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał”,
b) pkt 5 uchyla się.
2. w § 6.1:
a) pkt 1 uchyla się,
b) pkt 4 uchyla się.
3. § 8.1 otrzymuje brzmienie:
"§ 8.1. Komisje podlegają Radzie i działają w oparciu o roczne plany pracy ustalone na posiedzeniach Komisji
zatwierdzanych przez Radę, która może dokonać ich uzupełnienia lub zmiany za wyjątkiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji".
4. § 9. 1 otrzymuje brzmienie:
" § 9.1 Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby".
5. § 10.1 otrzymuje brzmienie:
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"§10.1. O terminie i porządku posiedzenia powiadamia się członków Komisji, Przewodniczącego, Burmistrza oraz wszystkie
osoby zaproszone drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób. Za drogę elektroniczną uznaje się przesłanie
zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane,
jeżeli zostało wysłane w taki sposób, że adresat mógł zapoznać się z jego treścią."
6. W § 12.2 dodaje się „W protokole nie zamieszcza się treści wystąpień”.
7. § 15.2 otrzymuje brzmienie:
"2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia
na 7 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób."

się

Radnych,

co

najmniej

8. w § 15:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: " 4. O terminie porządku obrad oraz miejscu Sesji zwołanej na wniosek Burmistrza lub 1/4
ustawowego składu Rady, Radnych zawiadamia się najpóźniej na 3 dni przed terminem drogą elektroniczną lub w inny
skuteczny sposób."
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Materiały na sesję przekazywane są Radnym drogą elektroniczną.”
9. W §20 dodaje się ust. 3. o brzmieniu:
„3. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy w ciągu 3 (trzech) dni od dnia zamknięcia
obrad Sesji oraz udostępniane w siedzibie Urzędu”.
10. § 25.1 otrzymuje brzmienie:
" § 25 1. Porządek Sesji ustala Przewodniczący, który powinien zawierać w szczególności:
1) przedstawienie porządku Sesji oraz jego zmiany,
2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) rozpatrywanie projektów uchwał,
4) pisemną informację Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5) wnioski mieszkańców,
6) sprawy różne w tym komunikaty, oświadczenia i wolne wnioski."
11. w § 27:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie „§ 27. 1. zasady zgłaszania interpelacji i zapytań Radnych oraz udzielania na nie odpowiedzi reguluje
ustawa",
b) ust. 3 uchyla się,
c) ust. 4 uchyla się,
d) ust. 5 uchyla się,
e) ust. 6 uchyla się,
f) ust. 7 uchyla się.
12. § 28 uchyla się.
13. W § 39.2 dodaje się pkt 8:
„8) uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi”.
14. W § 42:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Protokół powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania Sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię
i nazwisko Przewodniczącego Obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie stwierdzenia o przyjęciu protokołu z poprzedniej Sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) nazwiska mówców występujących w poszczególnych punktach porządku obrad,
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7) podjęte uchwały wraz z wynikiem głosowania,
8) wskazania wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Protokół dla Radnych do osobistego wglądu wyłożony jest w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe
Radnych na co najmniej 4 dni przed planowanym terminem Sesji, na której protokół będzie zatwierdzany."
c) po ust 6. dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7. Protokół Sesji do publicznego wglądu znajduje się w Biurze Rady oraz zostaje umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu po jego przyjęciu przez Radnych na Sesji."
15. § 45.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Projekt uchwały wniesiony na Sesję wymaga opinii radcy prawnego lub adwokata”.
16. § 51.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji zobowiązane są odbywać posiedzenia, w celu
omówienia materiałów sesyjnych”.
17. § 60.1 otrzymuje brzmienie:
"§1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad."
18. § 60.2 otrzymuje brzmienie:
„2. W głosowaniu jawnym Radni głosują za pomocą urządzenia do sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań”.
19. W § 60 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych,
głosowanie odbywa się w ten sposób, że Radni wyczytywani kolejno z listy wypowiadają swój głos, a Przewodniczący Rady
dyktuje do protokołu głosowanie Radnego”.
20. w § 61:
a) ust 1 otrzymuje brzmienie „§ 61.1. Głosowanie imienne przeprowadza się tylko w sytuacji niesprawności technicznej urządzenia
do głosowania”,
b) ust. 2 uchyla się,
c) ust. 3 uchyla się,
d) ust. 4 uchyla się,
e) ust. 5 uchyla się,
f) ust. 6 uchyla się.
21. Rozdział 7 „Tryb pracy w zakresie rozpatrywania skarg” uchyla się.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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