Projekt
z dnia 18 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr I/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.1)), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały
nr I/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy
Miasto Golub-Dobrzyń wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Miasto GolubDobrzyń;”,;
2) po Rozdziale 2 dodaje się Rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a.
Rozdział 2a.
Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy
§ 7a. 1. Rada może tworzyć w drodze uchwały jednostki pomocnicze (osiedla):
1) z własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w formie przyjmowania
zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wywieszonego przez okres 14 dni na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, lub
2) na wniosek mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym lub obszarze, który ma
obejmować jednostka pomocnicza, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.
2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. 1, może powstać na wyodrębnionej, jednorodnej, ze
względu na układ urbanistyczny, części Gminy.
3. Zasady określone w ust. 1-2 się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek
pomocniczych.
§ 7b. Uchwała, o której mowa w § 7a, powinna określać w szczególności:
1) obszar;
2) granicę;
3) sposób wyboru i siedzibę władz;
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§ 7c. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy
§ 7d. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2020 r., poz.1378.
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3. Jednostki pomocnicze gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji,
przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
4. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki jednostek
pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
5. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych
rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdorazowo przewodniczącego organu
wykonawczego danej jednostki pomocniczej.”,;
3) w § 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na sesję Rady zapraszane są również osoby pełniące funkcję przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych. Wysyłanie zawiadomienia z porządkiem obrad oznacza
zaproszenie do udziału w sesji Rady.”,;
4) § 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady lub posiedzeniach komisji przez złożenie
podpisów na liście obecności przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu sesji Rady lub posiedzenia
komisji.”,;
5) w § 69 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Niezłożenie przez radnego podpisów na liście obecności przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu
sesji Rady lub posiedzenia komisji skutkuje obniżeniem należnej diety o 10% jej wysokości, chyba że
radny złoży podpis na liście obecności nie później aniżeli 15 minut po rozpoczęciu sesji Rady lub
posiedzenia komisji oraz po zakończeniu sesji Rady lub posiedzenia komisji.”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0FD5E666-378A-4270-B7D2-709B140AE979. Projekt

Strona 2

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością uwzględnienia przepisów art. 5 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 51 ust. 3
ustawy

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) dodaje się Rozdział 2a, oraz

podjętą decyzją radnych rady miasta w dniu 19 stycznia 2021 r., w Statucie Gminy Miasto GolubDobrzyń stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr I/5/2018 wprowadza się zmiany w § 69 ust 1, i
w § 69 ust 1a.
Podjęcie uchwały jest zasadne.
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