UCHWAŁA NR II/29/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Suwałk
Na podstawie art. 18 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, poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Miasta Suwałk stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXIII/394/2017 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2373)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz
wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.";
2) § 28 ust. 1 pkt 4 skreślony;
3) § 28 ust. 1 pkt 6 skreślony;
4) § 48 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Komisje liczą od 3 do 8 członków.";
5) § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego Rady. Komisja rewizyjna liczy od 3 do 8 członków.";
6) § 66a ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zawiadomienie składającego o terminie i sposobie
rozpatrzenia sprawy przez Radę.";
7) § 66a ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7) Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię
zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi wraz z projektem
uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

Id: 600863B8-0AD7-4B70-9034-8F43C8CE480C. Podpisany

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Suwałk.

Wprowadzenie zmian w Statucie Miasta Suwałk wynika z konieczności
dostosowania tego aktu prawnego do Ustawy o samorządzie gminnym. Dodatkowo
zachodzi konieczność zmniejszenia minimalnej liczby członków stałych komisji
Rady Miejskiej w Suwałkach ze względu na wprowadzenie przez ustawodawcę
dodatkowej Komisji Skarg Wniosków i Petycji, co w konsekwencji sprawiło
konieczność obsadzenia większej ilości członków komisji tą samą liczbą radnych.
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