Załącznik
do uchwały Nr XX/83/2003
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 września 2003 r.

S T A T U T
Gminy Miasta
C h e ł m n a

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Gmina Miasta Chełmno obejmuje obszar o powierzchni 1.386,0 ha.
§2
Ilekroć w Statucie Gminny Miasta Chełmna mowa jest o:
1/
2/

Radzie rozumie się przez to Radę Gminy Miasta Chełmna.
Burmistrzu rozumie się przez to Burmistrza Gminy Miasta Chełmna.
§3

1.

Herb Miasta Chełmna wpisany jest w błękitne pole, a nad samym herbem znajduje
się korona koloru złotego. Korona posiada w środku lilię, po obu bokach profil lilii,
które połączone są ze środkową lilią kształtami kotwic, a w punktach stycznych
znajdują się trzy okrągłe koła wysokości podstawy korony. Treść herbu znajduje się
w stylizowanej winecie koloru ciemnobrązowego. Wineta oddziela treść herbu białą
ramką. Herb stanowi dziewięć pagórków koloru brązowego z podcieniem, szeregowo
usytuowanych, po trzy w kaŜdym rzędzie, a w drugim rzędzie pagórków wpisany jest
krzyŜ maltański koloru ciemnobrązowego. Nad pagórkami znajduje się pole koloru
jasnobłękitnego. Pagórki mają kształt zaokrąglony elipsy i oddzielone są liniami
koloru ciemnobrązowego. Pod pagórkami widnieją trzy ciemnobłękitne fale wodne,
oddzielone dwiema liniami falistymi, w układzie poziomym.

2.

Wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
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Rozdział II
Rola, zadania i organizacja pracy Rady Miasta
§4
1.

Rada Miasta, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy
Miasta Chełmna.

2.

Rada składa się z 21 radnych, wybranych przez mieszkańców
Gminy Chełmna w wyborach przeprowadzanych zgodnie z ustawą.

3.

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego zastępcę.

miasta

§5
Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy naleŜące do jej kompetencji
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych aktach prawnych.

WYBORY ORGANÓW RADY
§6
1.

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej
kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na
obszarze całego kraju.

2.

Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady pierwszą sesję prowadzi najstarszy
wiekiem radny – senior, obecny na sali obrad.

3.

Do zadań Przewodniczącego Seniora naleŜy:
1/ otwarcie pierwszej sesji, stwierdzenie quorum;
2/ wyznaczenie sekretarza obrad;
3/ przeprowadzenie ślubowania radnych;
4/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Rady;
5/ przedstawienie Radzie kandydatur na Przewodniczącego Rady;
6/ przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Rady i ogłoszenie ich wyników;
7/ przekazanie nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady prowadzenia dalszej
części pierwszej sesji.
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4.

Do Przewodniczącego Seniora stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
Przewodniczącego Rady.

§7
1.

Po złoŜeniu przez radnych ślubowania, Przewodniczący Senior przeprowadza wybory
Przewodniczącego Rady.

2.

Kandydatów na Przewodniczącego Rady zgłaszają radni.

3.

Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na piśmie i zawierać: jego imię (imiona)
i nazwisko, umotywowanie kandydatury, zgodę zainteresowanego na kandydowanie,
podpis radnego zgłaszającego kandydata.

4.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Senior sprawdza quorum oraz
pyta kandydata czy podtrzymuje zgodę na kandydowanie i powołuje komisję
skrutacyjną.

5.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, Przewodniczący komisji
skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów. JeŜeli w głosowaniu Ŝaden z kandydatów nie
uzyska wymaganej ustawowo liczby głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie.

6.

O ile nie nastąpi
rozstrzygnięcie w sposób przewidziany w ust. 5,
głosowanie przeprowadza się aŜ do wyłonienia Przewodniczącego Rady. Przepisy ust.
2 i 5 stosuje się odpowiednio.

7.

Do wyborów zastępcy Przewodniczącego Rady stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady.

§8
W trakcie trwania kadencji Rady przepisy dotyczące wyboru Przewodniczącego oraz zastępcy
Przewodniczącego Rady stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2 do 6.

§9
Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady dokonuje się powitania Burmistrza, który składa
wobec Rady uroczyste ślubowanie przed objęciem obowiązków.
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PRZYGOTOWANIE I ZWOŁANIE SESJI
§ 10
1.

Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, załączając porządek obrad wraz
z projektami uchwał, zawiadamiając o miejscu i terminie sesji.

2.

Porządek sesji uroczystych wynika z przyjętego przedmiotu obrad.

3.

Przewodniczący Rady przekazuje w terminie 10 dni przed sesją porządek obrad,
projekty wszystkich uchwał i niezbędne materiały związane z proponowanym
porządkiem obrad.

4.

Zapis ust. 3 dotyczy równieŜ przewodniczącego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej.

5.

Przewodniczący Rady zawiadamia mieszkańców o miejscu i przewidzianym porządku
obrad w sposób zwyczajowo przyjęty.

6.

Terminy kolejnych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący Rady
zawiadamiając o nich ustnie obecnych na posiedzeniu, zaś nieobecnych w sposób
zwyczajowo przyjęty.

7.

Przed kaŜdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala listę
osób zaproszonych na obrady.

8.

Do zastępcy Przewodniczącego Rady stosuje się odpowiednio postanowienia od ust. 1
do 7 - w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady .

§ 11
Burmistrz obowiązany jest do zapewnienia Radzie wszelkiej pomocy technicznej
i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA SESJI.
§ 12
1.

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku
jego nieobecności, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca.

2.

Sekretarza obrad wyznacza przewodniczący ze składu Rady.
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3.

Przewodniczący czuwa nad przebiegiem obrad oraz powagą i porządkiem na sali
posiedzeń.

4.

Sesje Rady są jawne.

5.

Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

6.

Na sesji, której jawność została wyłączona, na sali mogą być obecni tylko radni,
Burmistrz i jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i osoby zaproszone do udziału w niej ze
względu na przedmiot obrad, a takŜe wyznaczone osoby z obsługi administracyjnoprawnej. Drzwi sali obrad pozostają zamknięte.

7.

Przewodniczący obrad moŜe przywołać radnego do porządku z zapisaniem do
protokołu.

8.

Przewodniczący obrad moŜe wezwać mówcę, by nie odbiegał od przedmiotu obrad.
Po trzykrotnym wezwaniu w ciągu jednego wystąpienia przewodniczący obrad moŜe
odebrać mówcy głos.

§ 13
1.

Przewodniczący obrad otwiera sesję po stwierdzeniu obecności co najmniej połowy
składu rady gminy.

2.

Przewodniczący obrad przedstawia Radzie porządek obrad.

3.

Radny, Burmistrz i jego zastępcy mogą zgłaszać wnioski o zmiany porządku obrad.

4.

Zmiana porządku obrad następuje w wyniku głosowania bezwzględną większością
głosów ustawowego składu Rady.

5.

Przewodniczący obrad informuje radnych, czy zostały złoŜone poprawki do protokołu
z poprzedniej sesji i zarządza głosowanie w wypadku wniesienia poprawek zgodnie
z § 14, ust. 4 niniejszego regulaminu.

§ 14
1.

Z przebiegu obrad sporządza się protokół i w miarę moŜliwości zapis magnetofonowy.
Zapis magnetofonowy słuŜy wyłącznie do sporządzania protokołu i przechowuje się
go do czasu przyjęcia protokołu przez Radę.

2.

Protokół sporządza pracownik biura Rady w terminie 10 dni roboczych od
zakończenia sesji.

3.

Protokół obejmuje zapis z przebiegu obrad oraz pełne teksty podjętych uchwał,
przedłoŜonych sprawozdań i wniosków – w formie załączników, a takŜe streszczenie
wystąpień.
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4.

Radny oraz kaŜdy uczestnik posiedzenia biorący udział w dyskusji moŜe - nie później
niŜ do dnia rozpoczęcia obrad następnej sesji Rady złoŜyć poprawki pisemnie do
protokołu. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek Rada rozstrzyga zwykłą większością
głosów. Poprawek nie czyni się przedmiotem dyskusji. Protokół, do którego nie
wniesiono poprawek uwaŜa się za przyjęty.

5.

Przewodniczący obrad i protokolant potwierdzają podpisami przyjęcie protokołu.

OBRADY
§ 15
Przedmiotem obrad Rady są w szczególności:
1/
2/
3/
4/

projekty uchwał;
wnioski, zapytania, stanowiska;
informacje, opinie i sprawozdania komisji, klubów oraz radnych;
rozpatrywanie celowości podjęcia przez gminę inicjatyw w róŜnych sprawach.

§ 16
1.

Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad
zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w obradach.

2.

Stanowisko podjęte przez komisje rady i kluby radnych winno być prezentowane
w pierwszej kolejności przy omawianiu poszczególnych punktów porządku obrad
sesji.

3.

Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń dokonanych w trakcie sesji
przez: radnych, Burmistrza, jego zastępców, sekretarza, skarbnika i radcę prawnego,
w sprawach objętych porządkiem obrad.

4.

Przewodniczący obrad moŜe udzielić głosu innej osobie zaproszonej na obrady
w celu przedstawienia bądź wyjaśnienia sprawy.

5.

Przewodniczący udziela głosu poza
ustaloną kolejnością Burmistrzowi, radcy
prawnemu, o ile oceni, iŜ jest to niezbędne dla sprawnego przebiegu obrad.
Burmistrz moŜe wyznaczyć do udzielenia odpowiedzi zastępców, sekretarza,
skarbnika lub pracownika Urzędu Miasta.
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§ 17
1.

Mówcy powinni dąŜyć do krótkiego i rzeczowego formułowania swoich przemówień.

2.

Wystąpienie w dyskusji nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 5 minut. Drugie i następne
wystąpienie w tej samej sprawie tego samego mówcy nie moŜe trwać dłuŜej niŜ
3 minuty.

3.

Po przekroczeniu czasu przemówienia przewodniczący obrad uprzedza mówcę
o upływie czasu, po czym moŜe odebrać mu głos.

§ 18
1.

Radni w trakcie omawiania spraw mogą zgłaszać wnioski.

2.

Wniosek winien zawierać oznaczenie adresata, treść merytoryczną oraz uzasadnienie.

3.

Zasady zawarte w ust. 2 stosuje się równieŜ do spraw zgłaszanych w „Wolnych
wnioskach”.

§ 19
1.

Poza porządkiem obrad Przewodniczący Rady udziela głosu jedynie dla zgłoszenia
wniosków, oświadczenia osobistego, sprostowania błędnie rozumianego lub nieściśle
przytoczonego oświadczenia mówcy.
Wypowiedź poza porządkiem obrad nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 2 minuty.

2.

Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1/ ogłoszenie przerwy, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
2/ zamknięcie listy zgłoszonych mówców;
3/ odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
4/ odesłanie do Komisji;
5/ głosowanie bez dyskusji;
6/ przeniesienie punktu(ów) obrad sesji na kolejne obrady;
7/ stwierdzenie quorum;
8/ policzenie głosów;
9/ powołanie składu komisji skrutacyjnej.

3.

Wniosek formalny powinien zawierać Ŝądanie i zwięzłe uzasadnienie.

4.

Nad wnioskiem formalnym głosuje się bezpośrednio po jego zgłoszeniu.

5.

W razie przyjęcia wniosku o zamknięcie listy mówców, dyskusja nad omawianą
sprawą będzie zamknięta po wysłuchaniu mówców zapisanych do głosu przed
zgłoszeniem wniosku.
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§ 20
1.

Radni mogą składać interpelacje.
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Interpelacje składa się na piśmie na ręce przewodniczącego obrad do czasu
rozpoczęcia sesji.

3.

Interpelacje w sprawach Rady i jej organów kieruje się do Przewodniczącego Rady.
Interpelacje w sprawach dotyczących działania Urzędu Miasta i jednostek
podporządkowanych kieruje się do Burmistrza .

4.

Odpowiedzi na interpelacje udziela się w ciągu 14 dni.

5.

W przypadku nieterminowej odpowiedzi lub uznania jej za niezadowalającą radny
moŜe wnosić o umieszczenie interpelacji w porządku obrad.

§ 21
Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując:
1/ uchwały;
2/ stanowiska wyraŜające wolę Rady w określonej sprawie.

§ 22
Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
1/
2/
3/
4/

Burmistrz;
komisje Rady;
kluby radnych;
radni.

§ 23
1.

Projekty uchwał wymagają:
1/ uzasadnienia na piśmie;
2/ opinii radcy prawnego co do zgodności treści projektu uchwały z prawem;
3/ podpisu projektodawcy(ców).

2.

Projekty uchwał, które mogą wywołać skutki finansowe dla budŜetu miasta muszą
zawierać opinię Skarbnika oraz opinię Burmistrza.
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§ 24
Uchwały są redagowane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

§ 25
Uchwały numeruje się uwzględniając w pierwszej kolejności numer sesji (cyframi
rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) oraz rok podjęcia uchwały.

§ 26
Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.

GŁOSOWANIE
§ 27
1.

Uchwały podejmowane są przez radnych zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady chyba, Ŝe przepisy ustawy
o samorządzie gminnym stanowią inaczej.

2.

W razie stwierdzenia braku quorum przed przystąpieniem do głosowania, jeŜeli
nieobecność radnych jest tylko chwilowa, przewodniczący obrad zarządza przerwę.

§ 28
1.

Głosowanie jawne odbywa się poprzez:
1/ podniesienie ręki;
2/ głosowanie imienne;
3/ głosowanie imienne pisemne.

2.

Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach przewidzianych przez ustawę
o samorządzie gminnym, w sposób następujący:
1/ Rada wybiera komisję skrutacyjną, która przygotowuje karty do głosowania;
2/ po otrzymaniu ostemplowanej karty, radny dokonuje wyboru i przekazuje kartę
komisji skrutacyjnej;
3/ komisja skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania;
4/ karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.

3.

O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada na wniosek radnego.
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4.

Głosowanie imienne odbywa się w następujący sposób:
1/ radni kolejno w porządku alfabetycznym wezwani przez sekretarza obrad podają
mu czy głosują za-, przeciw-, czy wstrzymują się od głosu;
2/ sekretarz obrad po odnotowaniu głosów na liście podaje wyniki głosowania.

5.

O przeprowadzeniu głosowania imiennego pisemnego decyduje Rada na wniosek
przynajmniej jednego radnego. Głosowanie imienne pisemne odbywa się
w następujący sposób:
1/
2/
3/
4/
5/

Rada wybiera komisję skrutacyjną, która przygotowuje karty do głosowania;
radny otrzymuje ostemplowaną kartę, którą podpisuje imieniem i nazwiskiem;
radny dokonuje wyboru i przekazuje kartę komisji skrutacyjnej;
komisja skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania;
karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.

6.

Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji oraz
ponownego głosowania na tej samej sesji;

7.

Radny moŜe zgłosić do kaŜdego głosowania votum separatum z wpisaniem
uzasadnienia do protokołu.

§ 29
1.

Porządek głosowania projektów uchwał jest następujący:
1/ głosowanie zgłoszonych poprawek do poszczególnych postanowień uchwały;
2/ głosowanie projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

2.

Przewodniczący obrad moŜe odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na
czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą
sprzeczności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

KOMISJE RADY
§ 30
1.

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje komisje stałe i doraźne,
określa ich nazwę, zakres działania oraz skład osobowy.
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2.

Do zadań komisji stałych naleŜy:
1/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę bądź
członków komisji;
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3/ kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji;
4/ przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach działalności
Rady, gminnych jednostek organizacyjnych dotyczących zakresu działania
komisji.

3.

Szczegółowy zakres działania komisji określają odrębne uchwały.

4.

Do pracy komisji doraźnych stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące komisji
stałych.

§ 31
1.

Do komisji stałych radni zgłaszają się według własnego uznania. Radny moŜe
wchodzić w skład najwyŜej dwóch komisji stałych.

2.

Skład komisji wynosi od 3 do 6 członków.

§ 32
1.

Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród radnych członków komisji.

2.

Zastępcę przewodniczącego wybiera komisja spośród swoich członków.

3.

Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność z-ca
przewodniczącego.

4.

W przypadku niemoŜności pełnienia przez przewodniczącego obowiązków, jego
uprawnienia przejmuje zastępca przewodniczącego komisji.

5.

Komisje działają w oparciu o przyjęte regulaminy i plany pracy.

6.

Komisje w miesiącu grudniu kaŜdego roku przedstawiają Radzie plany pracy na rok
następny.

7.

Komisje do 31 marca kaŜdego roku są zobowiązane do przedstawienia
sprawozdań z realizacji planów pracy za rok ubiegły.

8.

Sprawozdania komisji z działalności sporządza się na zakończenie kadencji.

Radzie

§ 33
1.

Komisje obradują na posiedzeniach.
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2.

Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez komisję,
przewodniczącego komisji i z-cę przewodniczącego Rady. Na posiedzeniu komisji
powinna być obecna co najmniej połowa powołanego przez Radę składu.

3.

Przewodniczący komisji uzgadniają terminy posiedzeń komisji tak, aby terminy
posiedzeń nie pokrywały się ze sobą.

4.

Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w celu
rozpatrzenia określonej sprawy na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/3 ogólnej
liczby członków komisji.

5.

Radni mogą uczestniczyć, bez prawa głosu,
członkami.

w pracach komisji, których nie są

§ 34
1.

Przewodniczący komisji zobowiązani są do zorganizowania posiedzeń komisji
poświęconych analizie projektów uchwał i przesłanych materiałów.

2.

W przypadku zgłoszenia poprawek do projektów uchwał bądź uwag w stosunku do
pozostałych materiałów, przewodniczący komisji zobowiązani są do ich
przedstawienia na piśmie Przewodniczącemu Rady drugiego dnia roboczego przed
sesją.
Poprawki do projektów uchwał, które mogą wywołać skutki finansowe dla budŜetu
miasta, przewodniczący komisji są zobowiązani przekazać do Skarbnika Miasta i do
Burmistrza, w celu wydania opinii drugiego dnia roboczego przed sesją.

§ 35
1.

Przewodniczący Rady i jego zastępca oraz przewodniczący komisji mają prawo
zwrócić się w konkretnej sprawie jak i w sprawie wykonania uchwały Rady do
Burmistrza, jego zastępców, Skarbnika, Sekretarza i kierowników jednostek
podległych gminie o wyjaśnienie i dostarczenie materiałów źródłowych. Osoby te są
obowiązane do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji na wezwanie
przewodniczącego komisji.

2.

Pisma w imieniu Rady i jej organów kierowane do osób i jednostek innych niŜ
wymienione w ust. 1 podpisuje Przewodniczący Rady i przewodniczący komisji.

3.

W przypadku, gdy Przewodniczący Rady uzna, Ŝe treść pisma jest niezgodna
z prawem bądź narusza interesy Gminy Miasta Chełmna, kieruje pismo z powrotem do
komisji z uzasadnieniem.
W przypadku podtrzymania stanowiska przez komisję, Przewodniczący Rady moŜe
sprawę skierować do rozstrzygnięcia pod obrady sesji.
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§ 36
1.

Z przebiegu kaŜdego posiedzenia komisji w terminie 7 dni sporządza się protokół.
Protokół zawiera – streszczenie z posiedzenia, pełne teksty opinii, wniosków.

2.

Protokół podpisuje przewodniczący komisji .

3.

Protokoły komisji są jawne.

PRZEWODNICZĄCY RADY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
§ 37
1.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zapewnia realizację zadań Rady i jej
organów, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.

Przewodniczący Rady kieruje sprawami wchodzącymi w zakres stosunków Rady
z innymi Radami w kraju i zagranicą.

3.

Przewodniczący Rady przyjmuje skargi na działalność Burmistrza w zakresie zadań
własnych, które rozpatruje Rada.

4.

W przypadku, gdy skarga dotyczy sprawy indywidualnej, stosuje się przepisy
rozdziału 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.
1071 ze zmianami).

5.

JeŜeli skarga dotyczy innej sprawy niŜ wymienione w ust. 4 Przewodniczący Rady
przesyła skargę zainteresowanym komisjom Rady, które w terminie
nieprzekraczającym 14 dni powinny zająć stanowisko co do sposobu załatwienia
sprawy.

6.

Skargi dotyczące zadań lub działalności Rady rozpatruje Wojewoda KujawskoPomorski.

7.

Do zastępcy Przewodniczącego Rady stosuje się odpowiednie postanowienia ust.
1 - 6.
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KLUBY RADY
§ 38
1.

Radni mogą zrzeszać się w klubach radnych. Spośród członków klubu wybiera się
przewodniczącego, który występuje w jego imieniu.

2.

Klub radnych składa się minimum z 3 radnych.

3.

Radny moŜe naleŜeć tylko do jednego klubu.

4.

O utworzeniu klubu radnych, przewodniczący klubu zawiadamia pisemnie w ciągu
7 dni od daty utworzenia Przewodniczącego Rady.
Zawiadomienie musi zawierać:
1/ nazwę klubu;
2/ skład osobowy klubu;
3/ imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

5.

Burmistrz na wniosek Przewodniczącego Rady zapewnia klubowi warunki
organizacyjno-techniczne spotkań.

RADNI
Obowiązki i prawa radnych
§ 39
1.

Radny jest zobowiązany do czynnego udziału w pracach i posiedzeniach Rady oraz
jej organów, do których został wybrany.

2.

Radny nie moŜe bez waŜnych powodów uchylić się od przyjęcia funkcji w organach
Rady i rezygnować z ich pełnienia.

§ 40
1.

Radny potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady i jej organów podpisem na
liście.

2.

W razie przeszkody uniemoŜliwiającej radnemu udział w obradach ma on obowiązek
usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność w terminie 7 dni od powstania
przeszkody.
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3.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch sesjach lub trzech posiedzeniach komisji
stałych w ciągu roku podlega rozpatrzeniu w trybie § 41 ust. 1 - 3.

4.

Opuszczenie sesji lub posiedzenia komisji przed ich zakończeniem musi być
zaakceptowane przez przewodniczącego obrad. Brak akceptacji jest traktowany jako
nieusprawiedliwiona nieobecność.

§ 41
1.

Sprawy radnych, którzy nie wykonują obowiązków wymienionych w § 39 i § 40 oraz
sprawy radnych, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności radnego
podlegają rozpatrzeniu przez Przewodniczącego Rady.

2.

Przewodniczący Rady w wyniku rozpatrzenia sprawy moŜe:
1/ zwrócić radnemu uwagę;
2/ udzielić radnemu upomnienia.

3.

Od postanowienia Przewodniczącego Rady przysługuje prawo odwołania do Rady
w terminie 14 dni od daty jego doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4.

W razie otrzymania informacji przez Przewodniczącego Rady dotyczącej naruszenia
przez radnego zasad zawartych w treści ślubowania, Przewodniczący Rady jest
zobowiązany do przedstawienia tego faktu na najbliŜszej sesji w celu zajęcia przez
Radę stanowiska w tej sprawie. Stanowisko Rady podaje się do publicznej
wiadomości.

§ 42
Radny na wniosek Rady w celu wykonania zadań gminy moŜe spotykać się z wyborcami dla
zebrania i przedstawienia Radzie opinii wyborców w konkretnej sprawie.

§ 43
Podstawą zwolnienia radnego od pracy zawodowej jest zawiadomienie lub zaproszenie
określające termin i przedmiot posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, jego zastępcę lub
przewodniczącego komisji.
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Komisja Rewizyjna
§ 44
Rada kontroluje działalność Burmistrza i podporządkowane jednostki organizacyjne poprzez
Komisję Rewizyjną i inne komisje.
§ 45
1.

Komisję Rewizyjną powołuje Rada ze swego składu zwykłą większością głosów.

2.

W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego Rady i jego zastępcy.

3.

Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród
przewodniczącego wybiera komisja ze swego grona.

radnych,

a

zastępcę

§ 46
1.

Rada poprzez Komisję Rewizyjną realizuje na bieŜąco funkcję kontrolną.

2.

Zakres działania komisji obejmuje zadania własne gminy oraz gminie zlecone.
Bezpośrednie czynności kontrolne komisja prowadzi tylko w zakresie zadań własnych.
W zakresie sprawozdań z działalności finansowej gminy komisja opiniuje wykonanie
budŜetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

3.

Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza i podporządkowanych mu jednostek
w zakresie przestrzegania prawa, w związku z wykonywaniem zadań gminy, biorąc
pod uwagę kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

4.

Komisja rozpatruje skargi oraz przygotowuje opinie i wnioski na sesję. Rozpatruje
równieŜ wyniki kontroli przeprowadzanych przez komisje Rady, jak i inne organy
kontroli.

§ 47
1.

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia i proponuje
porządek dzienny obrad.

2.

Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy
z uwzględnieniem pilnych spraw bieŜących, zleceń i wniosków.

3.

O terminie i tematyce posiedzenia komisji naleŜy zawiadomić jej członków
przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem, a w sytuacjach szczególnych w terminie
krótszym.

4.

Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
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§ 48
1.

Rada moŜe zlecić komisji przeprowadzenie kontroli na wniosek:
1/
2/
3/
4/

Przewodniczącego Rady;
innych komisji Rady;
co najmniej 5 radnych;
z własnej inicjatywy.

2.

Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonych kontroli.

3.

Komisja pracuje w pełnym składzie bądź w zespołach kontrolnych.
Komisja moŜe zwrócić się poprzez Przewodniczącego Rady do specjalisty(ów)
o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego problemu.

4.

Zespoły kontrolne działają na podstawie pisemnego upowaŜnienia Przewodniczącego
komisji określającego:
1/ imiona i nazwiska członków;
2/ rodzaj, podmiot, przedmiot i zakres kontroli;
3/ termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia kontroli.

5.

Zespół przedstawia na posiedzeniu komisji protokoły oraz wyniki i wnioski
z przeprowadzonej kontroli, która po ich analizie przedstawia swoje stanowisko
Radzie .

6.

Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik jednostki
kontrolowanej. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo towarzyszyć przedstawiciel
tej jednostki.

7.

W związku z wykonywaną działalnością kontrolną komisja (zespół) ma prawo:
1/ wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki;
2/ wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie
przeprowadzanej kontroli;
3/ zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów;
4/ Ŝądania ustnych i pisemnych wyjaśnień;
5/ wzywania i protokolarnego wysłuchania innych osób związanych z zakresem
przeprowadzanej kontroli.

8.

Komisja o podjęciu czynności kontrolnych zawiadamia na piśmie Przewodniczącego
Rady, Burmistrza oraz kierownika jednostki kontrolowanej określając przedmiot,
zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia.

9.

Z przebiegu kontroli komisja (zespół) sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

10.

Protokół pokontrolny przesyła się Przewodniczącemu Rady,
Burmistrzowi
i kierownikowi jednostki kontrolowanej w ciągu 7 dni celem zajęcia stanowiska.

17

11.

Do momentu zajęcia stanowiska przez Burmistrza komisja ma obowiązek zachowania
tajności.

12.

Burmistrz reprezentujący poszczególne wydziały Urzędu Miasta i pozostałe jednostki
kontrolowane ma prawo złoŜenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania
protokołu.

13.

Kierownicy jednostek, do których protokół pokontrolny został skierowany, są
obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania
uwag i o wykonaniu wniosków.

14.

Sprawozdanie moŜe zawierać takŜe zalecenia pokontrolne:
1/ dotyczące usunięcia nieprawidłowości;
2/ zawierające propozycje usprawnień badanej działalności.

15.

Załączniki do w/w sprawozdania stanowią:
1/ protokół pokontrolny;
2/ opinie biegłych.

16.

Rada moŜe sprawozdanie przyjąć lub odrzucić.

17.

Przyjmując sprawozdanie Rada moŜe dokonać zmian w zaleceniach pokontrolnych.

§ 49
1.

Komisja rozpatruje przedmiot skargi na Burmistrza skierowanej do niej przez Radę
biorąc pod uwagę treść przepisów rozdziału 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

2.

Komisja przedkłada treść skargi Burmistrzowi z wnioskiem o ustosunkowanie się do
niej na piśmie, w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni.

3.

Komisja po udzieleniu przez Burmistrza odpowiedzi lub po przeprowadzeniu przez
nią postępowania wyjaśniającego wydaje opinię, którą przedkłada Przewodniczącemu
Rady. Przewodniczący Rady na najbliŜszej sesji przedkłada sprawę Radzie.

§ 50
1.

Komisja przed zgłoszeniem wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi, bada wykonanie budŜetu gminy. W tym celu komisja
w okresie nie krótszym niŜ 2 miesiące przed sesją, poświęconą przyjęciu
sprawozdania z wykonania budŜetu, dokonuje objętej planem pracy kontroli
Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej gminy.

2.

Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wymaga uzasadnienia.
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§ 51
1.

Komisja po kaŜdym roku przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji planu pracy
przez Komisję.

2.

Rada lub jej Przewodniczący mogą w kaŜdym czasie zaŜądać przedstawienia
sprawozdania przez komisję.

Rozdział III
Organ wykonawczy i zarządzający
Gminy Miasta Chełmna
§ 52
Organem wykonawczym Gminy Miasta Chełmna jest Burmistrz, który w zakresie realizacji
zadań własnych gminy podlega wyłącznie Radzie.

§ 53
Do zadań Burmistrza naleŜy w szczególności:
1/
2/

3/
4/
5/
6/
7/
8/

przygotowywanie i określenie sposobu wykonania uchwał Rady;
przygotowanie projektu budŜetu jak i planu jego wykonania, informowanie
mieszkańców miasta o załoŜeniach projektu budŜetu, kierunkach polityki społecznogospodarczej i wykorzystywaniu środków budŜetowych;
wydawanie zarządzeń w sprawach z zakresu zwykłego zarządu majątkiem;
decydowanie o wszczęciu bądź rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenia
warunków ugody w sprawach cywilno-prawnych;
rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych ogłoszonych przez Urząd Miasta;
zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
określanie zakresu spraw, jakie Burmistrz moŜe powierzyć do prowadzenia zastępcom
i sekretarzowi;
określenie zakresu pełnomocnictwa dla kierowników jednostek organizacyjnych
miasta Chełmna do zarządzania mieniem tych jednostek.

§ 54
1.

Burmistrz moŜe powierzyć w swoim imieniu, prowadzenie określonych spraw gminy
innym pracownikom, w tym zastępcom.
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2.

W razie niemoŜności pełnienia przez Burmistrza obowiązków zastępuje go
wyznaczony przez niego zastępca, do którego stosuje się odpowiednie przepisy
dotyczące Burmistrza.

3.

Burmistrz działa w formach przewidzianych prawem.

4.

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta.

5.

Burmistrz obowiązany jest czuwać, aby mienie miejskie nie było naraŜone na szkody
i uszczuplenia oraz aby dochody miejskie i pobierane świadczenia były wydatkowane
zgodnie z przepisami.

6.

Kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają
jednoosobowo w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza.

§ 55
1.

Działalność organów Gminy Miasta Chełmna jest jawna. Ograniczenia jawności mogą
wynikać wyłącznie z ustaw.

2.

Jawność działania organów miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do
uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a takŜe dostępu
do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów
z posiedzeń Rady, komisji Rady oraz prac Burmistrza.

3.

Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę i komisje Rady
udostępnia komórka organizacyjna określona w regulaminie organizacyjnym Urzędu
Miasta jako obsługująca organizacyjnie pracę Rady i jej komisji. Dokumenty
wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Burmistrza udostępnia komórka
organizacyjna określona w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta, jako
obsługująca organizacyjnie pracę Burmistrza.

4.

Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w siedzibie
i godzinach pracy urzędu i polega na umoŜliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się
z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz Ŝądania uwierzytelnienia
sporządzonych odpisów dokumentów.

§ 56
1.

W celu wykonywania swoich zadań Rada tworzy jednostki organizacyjne pozostające
w jej strukturze organizacyjnej obejmujące część majątku miasta wyodrębnionego
funkcjonalnie i słuŜącego zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

2.

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
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Sekretarz Miasta
§ 57
Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizację pracy urzędu. Prowadzi sprawy
miejskie powierzone mu przez Burmistrza.
§ 58
Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta mogą być zatrudniani na podstawie
mianowania.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 59
Projekt budŜetu przygotowuje Burmistrz, uwzględniając m.in. zasady prawa finansowego.

§ 60
Burmistrz jest zobowiązany do składania Radzie sprawozdania z działalności finansowej
miasta za kaŜdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Rozdział V
Tworzenie, łączenie, podział oraz znoszenie
jednostek pomocniczych
§ 61
1.

W Gminie Miasto Chełmno mogą być tworzone jednostki pomocnicze.

2.

Jednostki pomocnicze mogą być tworzone, łączone, dzielone lub znoszone
z inicjatywy i na uzasadniony wniosek: radnego, grupy radnych lub 50 pełnoletnich
mieszkańców zameldowanych na stałe, bądź posiadających nieruchomość na terenie
projektowanej jednostki pomocniczej.
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3.

Wniosek radnego lub grupy radnych musi uzyskać pisemną akceptację co najmniej 50
pełnoletnich mieszkańców zameldowanych na stałe bądź posiadających nieruchomość
na terenie projektowanej jednostki pomocniczej.

4.

Wniosek o powołanie jednostki pomocniczej musi zawierać:
1/
2/
3/
4/

5.

nazwę;
mapę z naniesionymi granicami;
projekt statutu;
uzasadnienie.

Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Rady z moŜliwością przedstawiania stanowiska
jednostki pomocniczej.

§ 62
Organy jednostki pomocniczej mają prawo składać wnioski do budŜetu miasta o wykonanie
określonych zadań na terenie jednostki pomocniczej.
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