UCHWAŁA NR LXII/462/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
o zmianie Statutu Gminy - Miasto Świnoujście
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1) i art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) , w związku z art. 15 ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 i poz. 1349) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LII/428/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie Statutu Gminy
– Miasto Świnoujście (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50, poz. 1247),
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/283/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy – Miasto Świnoujście (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r.
poz. 1806) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Statutu Gminy Miasto Świnoujście”;
2) dotychczasowy tytuł statutu otrzymuje brzmienie: „STATUT GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE”;
3) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Gmina Miasto Świnoujście to jednostka podziału terytorialnego państwa o powierzchni 197,2 km²
oraz jej mieszkańcy.
2. Gmina Miasto Świnoujście posiada status miasta na prawach powiatu i jest zwana dalej Miastem
Świnoujście lub Miastem.
3. Gmina Miasto Świnoujście jest miejscowością uzdrowiskową z portem o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej.”;
4) po dotychczasowym § 1 dodaje się § 1a o następującej treści:
„§ 1a. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1)
statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta Świnoujście;
2)
mieście – należy przez to rozumieć Miasto Świnoujście;
3)
radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Świnoujście;
4)
przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujście;
5)
prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Świnoujście;
6)
radnym – należy przez to rozumieć radnego Miasta Świnoujście;
7)
komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miasta Świnoujście;
8)
urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Świnoujście;
9)
jednostce pomocniczej Miasta Świnoujście – należy przez to rozumieć Dzielnicę, Osiedle lub
Sołectwo.”;
5) dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Herb Miasta Świnoujście przedstawia w niebieskim polu francuskiej tarczy herbowej
czerwonego gryfa pomorskiego ze złotym dziobem, złotymi pazurami zwróconego w prawą stronę
(heraldycznie) trzymający w szponach srebrną kotwicę. Tarcza posiada czarny obrys oraz w górnej części
na białym tle napis ŚWINOUJŚCIE.
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2. Wzór herbu określa załącznik nr 1 do Statutu.”;
6) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Flaga Miasta Świnoujście to prostokątny płat tkaniny w kolorze ciemnego błękitu,
o proporcjach boku 3:2. Na wysokości 1/5 od podstawy odcięto część tkaniny i podzielono na trzy poziome
pasy:
– biały o wysokości 1/5,
– czerwony o wysokości 1/5,
– ciemnobłękitny o wysokości 3/5 odciętego pasa.
W centralnej części flagi umieszczono sylwetkę gryfa pomorskiego trzymającego kotwicę – replikę
wizerunku z herbu miasta. Sylwetka jest w kolorze czerwonym, obwiedzionym czarnym konturem, pazury
i dziób w kolorze żółtym lub złotym.
2. Wzór flagi Miasta stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
3. Zasady używania herbu i flagi Miasta Świnoujście określa Rada Miasta odrębną uchwałą.”;
7) dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Zasady nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście określa Regulamin przyjęty
przez Radę odrębną uchwałą.”;
8) uchyla się przepis § 7;
9) w § 14 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyrażanie przez przewodniczącego stanowiska lub opinii w imieniu rady wymaga wcześniejszej
akceptacji rady lub zgodności z uchwałą podjętą w określonej sprawie.”;
10) w § 15:
– dotychczasowa treść ust. 4 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:
„kontrolowanie działalności prezydenta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem skarg,”,
– w ust. 6 dodaje się zdanie drugie o następującej treści: „Posiedzenia komisji są protokołowane.”;
11) po dotychczasowym § 26 dodaje się tytuł: „3. Komisja skarg, wniosków i petycji” a następnie dodaje się § 26a
o następującym brzmieniu:
„1. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1) rozpatrywanie skarg na działania prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
2) rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, o której mowa w ust. 1 pkt 1)
występuje odpowiednio do prezydenta albo kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o zajęcie stanowiska, w terminie 14 dni oraz przygotowanie projektów uchwał i wprowadzenie ich
do porządku obrad najbliższej sesji.
3. Komisja, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 3, oraz po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, w ramach którego może wystąpić o przedstawienie dokumentu lub jego kopii albo
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udzielenie wyjaśnień przez zaproszone osoby, zajmuje stanowisko w sprawie oraz przekazuje je
przewodniczącemu rady miasta wraz z projektami uchwały lub uchwał.
4. Komisję powołuje się na okres kadencji rady. W skład komisji wchodzi minimum 5 radnych, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji powołuje
rada.
5. Komisja wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków na posiedzeniu komisji.
6. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą. Przepis § 15 ust. 7 – 10
stosuje się odpowiednio.
7. Posiedzenia komisji są protokołowane. Przepis § 34 stosuje się odpowiednio.”;
12) w § 34:
- dotychczasowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia komisji są protokołowane.”;
- w ust. 3 dotychczasowy pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) lista obecności radnych, zaproszonych gości oraz
innych osób uprawnionych do udziału w obradach,”;
13) w § 40 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radny, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty sesji rady lub posiedzenia komisji winien
usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienie przewodniczącemu (przewodniczącemu
komisji). W przypadku wystąpienia obiektywnej przeszkody uniemożliwiającej dotrzymanie wskazanego wyżej
terminu, radny przedkłada usprawiedliwienie niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody. O planowanych
nieobecnościach radny zobowiązany jest poinformować przewodniczącego (przewodniczącego komisji)
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.”;
14) w § 41 po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującej treści:
„Zasady wprowadzania do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonego przez klub radnych określa
ustawa.”;
15) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Porządek obrad każdej sesji zwyczajnej obejmuje co najmniej:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) informację przewodniczącego o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie
międzysesyjnym;
3) sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym;
4) składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą;
5) rozpatrzenie projektów uchwał;
6) wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.”;
16) w § 49 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 49.1. Przewodniczący udziela
a w szczególności dotyczących:

głosu

poza kolejnością

w sprawie wniosków formalnych,

– stwierdzenia kworum,
– zmiany porządku obrad, w tym zmiany kolejności punktów porządku obrad,
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– czasu wystąpień,
– zamknięcia listy mówców,
– zarządzenia przerwy,
– przestrzegania zasad porządku obrad,
– reasumpcji głosowania.”;
17) w § 52:
– w ust. 2 uchyla się pkt 4),
– w ust. 4 zwrot „14 dni” zastępuje się zwrotem „21 dni”,
– w ust. 5 zwrot „21 dni” zastępuje się zwrotem „7 dni”;
18) w § 56:
– w ust. 1 dotychczasowa treść lit d) otrzymuje brzmienie: „klubowi radnych na zasadach określonych
ustawą”,
– w ust. 1 po lit. d) dodaje się literę e) o następującej treści: „grupie mieszkańców liczącej co najmniej
300 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, na zasadach określonych ustawą.
Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą
odpowiadać składane projekty określa odrębna uchwała”,
− uchyla się ust. 2,
– uchyla się ust. 3;
19) w § 57:
a) dotychczasowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie może być:
1. jawne;
2. tajne.”,
b) w ust. 2:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Głosowanie jawne jest głosowaniem imiennym i odbywa się przez użycie
odpowiedniego przycisku urządzenia do głosowania oraz podniesienie ręki. W przypadku niemożności
skorzystania z urządzenia oddanie głosu odbywa się przez podniesienie ręki, przy udziale protokolanta liczącego
głosy oddane przez radnych zgodnie z listą obecności.”,
– pkt 2 otrzymuje brzmienie: „W razie powstania wątpliwości, co do wyniku głosowania przewodniczący
zarządza ponowne głosowanie wzywając radnych do ponownego głosowania.”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Wynik głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący”,
c) uchyla się pkt 4, 5 i 6;
20) w rozdziale II ORGANY MIASTA, ICH ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY,
podrozdziale II. Tryb pracy rady:
– skreśla się tytuł „2. Procedura głosowania”,
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– tytuły „3. Uchwały Rady”, „4. Radni” i „5. Biuro Rady” otrzymują odpowiednio brzmienie:
„2. Uchwały Rady”, „3. Radni” i „4. Biuro Rady”;
21) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65.1. Radny może zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały trzykrotnie. Pierwsze wystąpienie
nie może trwać dłużej niż 5 minut. Kolejne wystąpienie nie mogą być dłuższe niż po 2 minuty.
2. Ograniczeń czasowych nie stosuje się do wystąpień:
1) przedstawicieli władz centralnych i regionalnych biorących udział w sesji i innych zaproszonych
gości,
2) referujących w sprawach objętych porządkiem obrad: prezydenta, skarbnika, sekretarza osoby
upoważnionej przez prezydenta, sprawozdawców projektu uchwały oraz przewodniczącego właściwej
komisji rady,
3) w dyskusji nad projektami uchwał w przedmiocie absolutorium.”;
22) w § 70, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowych zakres zadań biura określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Świnoujście.”;
23) uchyla się przepis § 71;
24) w § 72:
– dotychczasowy ust. 1 otrzymuje brzmienie : „Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów radnych.”,
– dotychczasowa treść ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Powstanie klubu musi zostać zgłoszone
przewodniczącemu rady. Do zgłoszenia załącza się dokumenty zawierające oświadczenia o przynależności
do klubu. Nadto, w zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, listę członków, imię i nazwisko przewodniczącego klubu
oraz osoby upoważnionej do jego zastępowania. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania
przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego.”,
– uchyla się ust. 3 i 4.;
25) w § 74:
– dotychczasowa treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze
i opiniodawcze oraz inicjatywa uchwałodawcza na zasadach określonych ustawą.”,
– dotychczasowa treść ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesji
Rady wyłącznie przez przewodniczącego klubu lub osobę upoważnioną do jego zastępowania. Czas wystąpienia
przedstawiciela klubu nie może być dłuższe niż 3 minuty.”;
26) uchyla się przepis § 90.
27) w § 91 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującej treści: „Zasady transmitowania i utrwalania obrad rady miasta
oraz udostępniania nagrań rejestrujących obraz i dźwięk określa ustawa.”;
28) dotychczasowa treść § 92 otrzymuje następujące brzmienie: „Na zasadach określonych ustawą radnemu
przysługuje prawo kierowania do prezydenta interpelacji i zapytań.”;
29) uchyla się przepis § 93;
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30) uchyla się przepis § 94.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie w pierwszym dniu kadencji Rady Miasta Świnoujście następującej po kadencji, w czasie której weszła
w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 130, 1349).
Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zaistniała konieczność dostosowania postanowień Statutu Gminy Miasto
Świnoujście do przepisów ustawy, a także wprowadzenie w tekście Statutu dodatkowych korekt redakcyjnych.
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