UCHWAŁA Nr XXXII/…/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18 października 2018

w sprawie STATUTU GMINY BRUSY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994)
Rada Miejska w Brusach
uchwala, co następuje
§1
Uchwala się Statut Gminy Brusy, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVIII-279/01 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 13 września 2001 r.
przyjmująca Statut Gminy Brusy oraz uchwała Nr XXIX-293/01 Rady Miejskiej w Brusach z
dnia 8 listopada 2001 r. przyjmująca Regulamin Pracy Rady Miejskiej w Brusach.
§4
Dotychczasowe uchwały Rady wydane na podstawie przepisów uchwały Nr XXVIII-279/01
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 13 września 2001 r. w sprawie Statut Gminy Brusy,
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał Rady wydanych w oparciu o
postanowienia niniejszego Statutu.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji organów
jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której Statut został
uchwalony.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brusy
W dniu 31 stycznia 2018 r. 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). Art. 15 tejże ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy
samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie
której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym ustawodawca umożliwił organom
jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów
prawa miejscowego niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw.
Akty te powinny zatem zostać przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze
wskazaniem, że będą obowiązywać dla kadencji organów samorządu terytorialnego 2018 –
2023.
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej
statut, natomiast organizację pracy Rady Miejskiej – regulamin pracy rady. Statut Gminy
Brusy oraz Regulamin Pracy Rady Miejskiej został uchwalony w 2001 roku, jednak zmiany
nałożone przez w/w ustawę oraz zmiany porządkujące wynikające z 17 letniego stosowania
w/w dokumentów nakazują ich nowelizację.
Najważniejsze zmiany, które wprowadzone zostały ustawą :
1. głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań
radnych w BIP i na stronie internetowej gminy,
2. wydłużenie kadencji rady gminy do 5 lat,
3. utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji,
4. transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk oraz ich publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy,
5. wymóg utworzenia klubu radnych przez co najmniej 3 radnych,
6. ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań Radnych, na które Burmistrz ma
obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni,
7. obowiązek przedłożenia przez wójta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie
gminy, nad którym przeprowadzana jest debata na sesji rady gminy,
8. obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącej obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Przy okazji wprowadzenia do Statutu zmian narzuconych ustawą nowelizującą, należy
wprowadzić także zmiany porządkujące jego zapisy, których wprowadzenia nie należy
odwlekać. Są to m.in.: -umożliwienie przekazywania radnym zawiadomień o zwołaniu sesji i
projektów uchwał drogą elektroniczną (będzie to generowało oszczędności z tytułu
ograniczenia druku i kserowania materiałów dla radnych, czego głównym założeniem było
wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej). Ze względu na konieczność
wprowadzenia zmian zgodnie z ustawą nowelizującą, ostatni paragraf projektu uchwały
określa termin obowiązywania zapisów uchwały, które wejdą w życie od nowej kadencji.
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