
UCHWAŁA NR LIX/370/18
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie 
Statutu Miasta Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie 
Uchwały Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r., Rada Miasta Poręba

uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Rady Miasta Poręba, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Poręba przyjętego 
uchwałą nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Poręba, 
wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się w art. II ust. 14a o następującym brzmieniu: 

„Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do  
porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli 
wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W trybie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt 
uchwały na każdą kolejną sesję.”,

- skreśla się w art. II ust. 15-19, 

- dodaje się w art. II ust. 24a o następującym brzmieniu: 

„Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk, a nagrania są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady.”,

- dodaje się w art. III ust. 2a o następującym brzmieniu: 

„Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 
elektronicznego systemu do głosowania umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu 
głosowań. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy 
elektronicznego systemu do głosowania Przewodniczący Rady zarządza i przeprowadza 
głosowanie imienne.”,

- dodaje się w art. III ust. 2b o następującym brzmieniu: 

„Imienne wykazy głosowań radnych udostępniane są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Poręba, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady.”,

- art. III ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować:

- Burmistrz Miasta Poręba,

- Komisje stale i doraźne Rady,

- 3 radnych,

- grupa 200 mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze do Rady z uwzględnienie 
zasad określonych w odrębnej uchwale.”,

- dodaje się w art. III ust. 6a o następującym brzmieniu: 
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„Inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega 
wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.”,

- art. V ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rada powołuje następujące Komisje stałe:

- Rewizyjną,

- Skarg, Wniosków i Petycji,

- Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

- Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.”,

- dodaje się art. VIa o następującym brzmieniu:

„1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 
oraz pozostałych członków w liczbie 3-5. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów 
radnych, powołani w drodze uchwały Rady.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji. Zastępcę przewodniczącego 
wybiera Komisja na wniosek przewodniczącego.

3. Odwołanie członka ze składu Komisji następuje w razie:

1) rezygnacji z członkostwa w Komisji,

2) rozwiązania klubu radnych,

3) złożenia przez klub radnych wniosku o odwołanie jego przedstawiciela ze składu
Komisji.

4. Odwołanie członka Komisji stwierdza Rada w drodze uchwały podjętej na najbliższej sesji Rady, 
licząc od daty wystąpienia jednej z przyczyn, o których mowa w ust. 3.

5. Przewodniczący organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności 
przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca.

6. Przedmiotem działania Komisji jest udzielanie pomocy Radzie w procesie rozpatrywania skarg, 
wniosków i petycji z zachowaniem terminów wynikających z przepisów odrębnych.

7. Rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji następuje w drodze odrębnej uchwały Rady po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję.

8. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 15 stycznia każdego roku.

9. Komisja składa Radzie w terminie do 30 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności w roku poprzednim.

10. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb. 
Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół.

11. Stanowiska, opinie i wnioski Komisji uchwalane są zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.”,

- art. VII ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Interpelacje i zapytania dotyczące spraw Gminy Poręba kierowane są przez radnych do 
Burmistrza Miasta Poręba. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej do 
Przewodniczącego Rady. Odpowiedź na interpelacje i zapytania jest udzielana radnemu 
w formie pisemnej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, a zapisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji 
organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała 
weszła w życie.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Poręba

Grzegorz Gąska
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UZASADNIENIE

W drodze ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

(dalej: ustawa) znowelizowana została ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Zgodnie zaś z art. 15 ustawy wprowadzone zmiany stosuje się do kadencji organów jednostek

samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym

samym konieczne stało się dostosowanie Statutu Miasta Poręba do przedmiotowej nowelizacji jeszcze w

czasie trwania aktualnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od

28.09.2018 r. do 12.10.2018 r. nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały.
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