
UCHWAŁA NR XVII/120/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 11) o treści: „Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu”;

2) w rozdziale 2 dodaje się § 8 w brzmieniu: „Rada przyznaje tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Nowogrodziec oraz tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Nowogrodziec. Szczegółowe zasady 
przyznawania tytułów określi Rada w odrębnej uchwale.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie: „Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) Przewodniczący; 2) 1-2 
Wiceprzewodniczących; 3) Komisja Rewizyjna; 4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 5) komisje stałe 
wymienione w Statucie; 6) doraźne komisje do określonych zadań.”;

4) w § 48 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Obrady komisji są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Nagrania komisji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy.”;

5) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Burmistrz uczestniczy na posiedzeniu komisji na jej zaproszenie 
złożone co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.”;

6) w § 70 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „1) W posiedzeniach komisji biorą udział osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego komisji, a w szczególności wyznaczeni przez Burmistrza kierownicy komórek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, właściwi ze 
względu na przedmiot obrad komisji; 2) Przewodniczący komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
członków komisji może zaprosić za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, na jej posiedzenie inne osoby, 
których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy”;

7) w § 70 obecny ust. 4 staje się ust. 5;

8) w § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radny w ciągu 14 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia 
komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce 
Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego komisji”;

9) w § 97 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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