Uchwała Nr XXXVI/250/2005
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 3 listopada 2005r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/274/2002 z dnia 10 października 2002 roku dotyczącej
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483) i art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, zmiana Dz.U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIII/274/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 10
października 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski
wprowadza się następujące zmiany:
1) paragraf 58 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Inicjatywę uchwałodawczą ma każdy z radnych, Burmistrz oraz grupa mieszkańców gminy
Grodzisk Wielkopolski, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.”
2) dodaje się paragraf 58 a w brzmieniu:
„1. Mieszkańcy w liczbie co najmniej 200 wyborców mogą złożyć w Urzędzie Miejskim
projekt uchwały wraz z wnioskiem o jej przyjęcie przez Radę Miejską.
2. We wniosku należy wskazać osoby upoważnione do kontaktów w imieniu mieszkańców. Pod
wnioskiem winny znajdować się podpisy osób występujących z inicjatywą uchwałodawczą z
podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL.
3. Do przedłożonego projektu uchwały stosuje się przepisy § 58 ust. 2.
4. Projekt uchwały zostaje przekazany Przewodniczącemu Rady, który kieruje go do
zaopiniowania, co do zgodności z prawem przez radcę prawnego oraz w celu wskazania źródeł
finansowania do Skarbnika. Wydanie opinii winno nastąpić w terminie 2 tygodni.
5. Po uzyskaniu opinii o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa projekt zostaje
skierowany do właściwej merytorycznie komisji Rady w celu zaopiniowania. Wydanie opinii
przez komisję winno nastąpić w terminie 2 tygodni.

6. Po wydaniu opinii przez komisje Rady projekt uchwały zostaje włączony do porządku obrad
najbliższej sesji Rady Gminy.
7.Osoby upoważnione do kontaktów w imieniu mieszkańców gminy zostają pisemnie
poinformowani o rozpatrzeniu ich projektu, a w przypadku skierowania projektu pod obrady
Rady otrzymują pisemne zaproszenie na sesje, na której będzie rozpatrywany projekt uchwały.
Informacja o projekcie oraz terminie sesji, na której będzie on rozpatrywany wywiesza się także
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.”
3) W paragrafie 64 dodaje się ust.5 i 6 w brzmieniu:
„5.W najważniejszych kwestiach dotyczących samorządu gminnego przeprowadza się
głosowanie imienne nad uchwałą. Głosowania imienne polega na tym, że do protokołu z sesji
zapisuje się imię i nazwisko radnego oraz rodzaj oddanego głosu
6. Głosowanie imienne przeprowadza się w przypadku głosowania nad uchwałą w sprawie
przyjęcia budżetu gminy, uchwałami w sprawie przyjęcia planów zagospodarowania
przestrzennego, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii rozwoju gminy oraz w przypadku
zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania imiennego przez radnego i zaakceptowaniu
tego wniosku przez Radę.
4) dodaje się paragraf 77a w brzmieniu:
„1. W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą
wyników wyborów do rad gmin, radni są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu
dotyczącym podstaw prawnych funkcjonowania gminy oraz jej organów.
2. Radni są zobowiązani do brania udziału w szkoleniach prowadzonych na tematy związane z
funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Szkolenia odbywają się przynajmniej raz w roku, a
temat szkolenia ustalany jest przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

