
UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

NR XXXI/277/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 
grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec 

 Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483; zmiany: Dz. U.  
z 2001 r. Nr 28, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) i art. 3  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 21, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.  
Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 145;  Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz.1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie 
Statutu Miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 16, poz. 449 ze zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 27: 

a) ust. 2 pkt 3  otrzymuje brzmienie:  

„3) zapewnienie radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących 
poszczególnych punktów porządku obrad, które radni odbierają w Referacie Organów 
Gminy Miejskiej w Wydziale Organizacyjno-Administra-cyjnym Urzędu Miasta”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się 
radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad, listownie, telefonicznie lub w inny 
skuteczny sposób.” 

2) w § 38: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) interpelacje i zapytania radnych”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) oświadczenia, wolne wnioski i informacje.” 

3) w § 40: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Interpelacje składa się w formie pisemnej przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta na 
ręce Przewodniczącego Rady,” 

b) dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:  



„9. Treść interpelacji, wniosku, zapytania oraz udzielonej ustnie odpowiedzi powinna 
być w formie dosłownej zamieszczona w protokole z sesji.” 

4) w § 42: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Prowadzący obrady Rady udziela głosu w debacie przedstawicielom komisji 
zaczynając od komisji właściwej dla danego punktu porządku obrad, a w dalszej 
kolejności według wyliczenia z § 16 ust. 1 i klubów w kolejności od klubu 
najliczniejszego, a następnie radnym według kolejności zgłoszeń na listę mówców. 
Przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad, Prezydent lub osoba przez 
niego upoważniona otrzymują prawo głosu poza kolejnością. Prowadzący obrady Rady 
może udzielić głosu zaproszonym gościom”. 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, czas wystąpienia radnego nie powinien 
przekraczać 5 min., a czas wystąpienia zaproszonych gości, Prezydenta, 
przedstawicieli komisji i klubów w sprawach zgłoszonych inicjatyw uchwałodawczych 
nie powinien przekraczać 10 minut”. 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Po zabraniu głosu radny, w tym samym punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki 
oraz, gdy okoliczności repliki będą tego wymagały, do sprostowania własnej 
wypowiedzi. Czas repliki i sprostowania powinien być ograniczony do minimum”. 

d) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:  

„5. Prowadzący obrady Rady może udzielić głosu osobom spośród publiczności, jeżeli 
przed rozpoczęciem sesji zgłoszono pisemnie taki wniosek. W tym przypadku stosuje 
się ograniczenie czasu wystąpienia jak dla radnych, o którym mowa w ust. 3”. 

e) po ust 5 dodaje się ust. 6 i 7 w następującym brzmieniu: 

„6. Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, prowadzący obrady Rady 
udziela głosu wnioskodawcy, a po jego wystąpieniu udziela głosu tylko w sprawach 
wniosków formalnych dotyczących trybu głosowania. 

7. Punkt porządku obrad już wyczerpany nie może być ponownie przedmiotem 
obrad podczas tej samej sesji”. 

5) w § 43: 

a) ust. 1. otrzymuje brzmienie:  

„1. Prowadzący obrady Rady sprawuje kontrolę nad wystąpieniami mówców w 
dyskusji, dbając o powagę obrad i sesji.” 

b) ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Prowadzący obrady jest zobowiązany do zwrócenia uwagi radnemu w przypadku 
wypowiedzi niezwiązanej z przedmiotem obrad, dopuszczania się pomówień lub 
naruszania dobrych obyczajów, przekraczania limitu czasowego wypowiedzi.” 

c) ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli mimo zwróconej uwagi radny dopuszcza się nadal naruszania zasad 
wypowiedzi, prowadzący obrady zarządza odebranie głosu radnemu, polecając 
zaprotokołować zarządzenie w protokole sesji.” 

d) ust. 4. otrzymuje brzmienie:  



„4. W przypadku zachowania osób niebędących radnymi naruszającego powagę obrad  
i sesji prowadzący obrady wzywa je do zachowania spokoju, pouczając o 
konsekwencjach prawnych przewidzianych w kodeksie wykroczeń. W razie 
niezastosowania się do wezwania prowadzący zarządza przerwę w obradach i 
nakazuje opuszczenie sali obrad przez osoby, które dopuściły się naruszenia 
porządku.” 

e) ust. 5. otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku zachowania osób będących radnymi naruszającego powagę obrad i 
sesji prowadzący obrady wzywa je do zachowania spokoju. W razie niezastosowania 
się do wezwania prowadzący zarządza przerwę w obradach i podejmuje mediacje z 
radnymi, którzy dopuścili się naruszenia porządku, celem umożliwienia kontynuacji 
obrad.” 

f) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„6. Obrady po przerwie zarządzonej w przypadku określonym w ust. 1 i 2 wznawia 
się wyłącznie po zapewnieniu dalszego prowadzenia obrad z zachowaniem powagi 
sesji.” 

6) w § 45 ust. 1 otrzymuje  brzmienie: 

„1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury 
formalnej, w szczególności dotyczących: 

– sprawdzenia quorum, 

– zmiany porządku obrad, 

– ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, 

– zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 

– zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 

– głosowania bez dyskusji, 

– zarządzenia przerwy, 

– odesłania projektu uchwały do komisji, 

– przeliczenia głosów, 

– reasumpcji głosowania, 

– przestrzegania regulaminu obrad, 

– głosowania imiennego.” 

7) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przebieg sesji nagrywany jest w formie audio  na cyfrowy nośnik informacji, a w 
miarę możliwości także w formie wizyjnej.”  

8) w § 52: 

a) w ust. 2 pkt 7) trzymuje brzmienie: 

„7) przebieg głosowania z imiennym wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, 
„przeciw”, „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych;”  

b) w ust. 2 po pkt 7) dodaje się pkt 7a) w brzmieniu: 



„7a) przebieg głosowania imiennego z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, 
„przeciw”, „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych”.  

9) Po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:  

„1. Prezydent, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może określić wniesiony 
przez siebie  projekt uchwały Rady jako pilny. 

 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1., może być wniesiony również w trakcie 
posiedzenia Rady, a po niezwłocznym przekazaniu do komisji winien być poddany 
debacie plenarnej oraz przegłosowany na tej samej sesji Rady. 

 3. Prezydent do momentu podjęcia uchwały może wnosić o przegłosowanie projektu 
w wersji zaproponowanej przez siebie.” 

10) w § 60 po ust. 2 dodaje się ustępy 3, 4, i 5 w brzmieniu:  

„3. W przypadku imiennego głosowania do uchwały załącza się metrykę 
dokumentującą imiennie sposób głosowania każdego radnego. 

 4. Przewodniczący prostuje w drodze obwieszczenia oczywiste błędy językowe, 
pisarskie i rachunkowe zawarte w tekstach uchwał Rady, 

 5. Rada może zobowiązać Przewodniczącego do opracowania i ogłoszenia w 
formie obwieszczenia jednolitego tekstu uchwały.” 

11) w § 63: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Głosowanie imienne wraz z imienną rejestracją głosujących zarządza i 
przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw”, 
„wstrzymujące się” oraz radnych niebiorących udziału w głosowaniu i nakazuje 
odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.”  

12) po § 63 dodaje się  § 63a w brzmieniu:  

„1. W głosowaniu imiennym radni wyrażają swój głos po uprzednim wyczytaniu przez 
Przewodniczącego obrad imienia i nazwiska radnego, w kolejności alfabetycznej 
nazwisk.  

 2. Głosowanie imienne nie podlega reasumpcji głosowania.” 

§ 2 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 


