
UCHWAŁA NR XLI/361/2009  

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Głogowa stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/2002 

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany statutu Głogowa 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 

r. Nr 3, poz. 79 wprowadza się następujące zmiany: 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgłoszony wniosek o zmianę Statutu Miasta Głogowa dotyczył zwiększenie składu Komisji 

Rewizyjnej do 7 radnych. Dodatkowo Komisja doraźna ds. zmian Statutu Miasta Głogowa: - 

dostosowała zapisy do zmiany wprowadzonych nową ustawą o pracownikach samorządowych 

z dnia 21 listopada 2008 r. - wprowadzone zostały ograniczenia czasowe wystąpień radnych, - 

zmieniono nieaktualną nazwę Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień na 

Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień. 

1) w § 12 ust. 1 pkt 3 – wykreśla się słowa „ oraz sekretarza miasta”,

2) w § 14 ust. 2 słowa „5 radnych” zastępuje się słowami „do 7 radnych”,

3) w § 18 b pkt 2 skreśla się zapis „i biurze rady”,

4) w § 19 ust. 1 lit. b skreśla się słowa „sekretarz” oraz „kierownik USC i jego zastępcy”,

5) w § 19 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie „czynności z zakresu prawa pracy wobec prezydenta

związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady, 

a pozostałe czynności – wyznaczona przez prezydenta osoba zastępująca lub sekretarz 

gminy, z tym że wynagrodzenie prezydenta ustala Rada Miejska w drodze uchwały”, 

6) w § 25 zapis „ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)” zastępuje się zapisem 

„ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr

223, poz. 1458)”. 

§ 2. W Regulaminie Rady Miejskiej w Głogowie stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu 

Miasta Głogowa, którego treść określa załącznik nr 2 do uchwały Nr II/9/2002 Rady 

Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa 

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. Nr 3, poz. 

79), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 14 ust. 2 skreśla się słowa „lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas”,

2) w § 15 ust. 2 po kropce dodaje się zdania „Indywidualne wystąpienie radnego 

w określonej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty, a wystąpienie w imieniu klubu 

10 minut. W przypadku sesji absolutoryjnej i budżetowej czas wystąpienia w imieniu 

klubu wydłuża się do 15 minut. Po upływie czasu przewodniczący upomina radnego aby

dokończył zdanie (jednak nie dłużej niż 30 sekund). Jeżeli radny nie dostosuje się do 

upomnienia przewodniczący odbiera mu głos”. 

3) w § 15 ust. 3 lit. e – skreśla się,

4) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący 

poddaje niezwłocznie pod głosowanie, przy czym sprawę rozstrzyga się w głosowaniu 

zwykłą większością głosów”, 

5) w § 16 ust. 1 po kropce dodaje się drugie zdanie: „Osoba spoza rady powinna zgłosić 

przewodniczącemu chęć zabrania głosu najpóźniej przed sesją”. 

6) w § 21 wykreśla się słowo „Miejskiej”,

7) w § 32 ust. 2 pkt 4 lit f skreśla się „przecinek” i dodaje się słowa „oraz Zasłużony dla 

Miasta Głogowa”,. 

§ 3. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 7 do Statutu 

Miasta Głogowa, którego treść określa załącznik nr 3 do uchwały Nr II/9/2002 Rady 

Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta 

Głogowa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. 

Nr 3, poz. 79), § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja składa się wyłącznie 

z członków rady w liczbie do 7 radnych”.  

§ 4. W załączniku Nr 5 do Statutu Miasta Głogowa, którego treść została określona 

uchwałą Nr XLII/368/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 3 października 2006 r. Nr 209, poz. 3028), w punkcie 1 lit. c 

zmienia się nazwę: „Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień” na 

„Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień”.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
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Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

Radosław Pobol 
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UCHWAŁA NR XLI/361/2009  

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Głogowa stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/2002 

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany statutu Głogowa 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 

r. Nr 3, poz. 79 wprowadza się następujące zmiany: 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgłoszony wniosek o zmianę Statutu Miasta Głogowa dotyczył zwiększenie składu Komisji 

Rewizyjnej do 7 radnych. Dodatkowo Komisja doraźna ds. zmian Statutu Miasta Głogowa: - 

dostosowała zapisy do zmiany wprowadzonych nową ustawą o pracownikach samorządowych 

z dnia 21 listopada 2008 r. - wprowadzone zostały ograniczenia czasowe wystąpień radnych, - 

zmieniono nieaktualną nazwę Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień na 

Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień. 

1) w § 12 ust. 1 pkt 3 – wykreśla się słowa „ oraz sekretarza miasta”,

2) w § 14 ust. 2 słowa „5 radnych” zastępuje się słowami „do 7 radnych”,

3) w § 18 b pkt 2 skreśla się zapis „i biurze rady”,

4) w § 19 ust. 1 lit. b skreśla się słowa „sekretarz” oraz „kierownik USC i jego zastępcy”,

5) w § 19 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie „czynności z zakresu prawa pracy wobec prezydenta

związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady, 

a pozostałe czynności – wyznaczona przez prezydenta osoba zastępująca lub sekretarz 

gminy, z tym że wynagrodzenie prezydenta ustala Rada Miejska w drodze uchwały”, 

6) w § 25 zapis „ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)” zastępuje się zapisem 

„ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr

223, poz. 1458)”. 

§ 2. W Regulaminie Rady Miejskiej w Głogowie stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu 

Miasta Głogowa, którego treść określa załącznik nr 2 do uchwały Nr II/9/2002 Rady 

Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa 

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. Nr 3, poz. 

79), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 14 ust. 2 skreśla się słowa „lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas”,

2) w § 15 ust. 2 po kropce dodaje się zdania „Indywidualne wystąpienie radnego 

w określonej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty, a wystąpienie w imieniu klubu 

10 minut. W przypadku sesji absolutoryjnej i budżetowej czas wystąpienia w imieniu 

klubu wydłuża się do 15 minut. Po upływie czasu przewodniczący upomina radnego aby

dokończył zdanie (jednak nie dłużej niż 30 sekund). Jeżeli radny nie dostosuje się do 

upomnienia przewodniczący odbiera mu głos”. 

3) w § 15 ust. 3 lit. e – skreśla się,

4) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący 

poddaje niezwłocznie pod głosowanie, przy czym sprawę rozstrzyga się w głosowaniu 

zwykłą większością głosów”, 

5) w § 16 ust. 1 po kropce dodaje się drugie zdanie: „Osoba spoza rady powinna zgłosić 

przewodniczącemu chęć zabrania głosu najpóźniej przed sesją”. 

6) w § 21 wykreśla się słowo „Miejskiej”,

7) w § 32 ust. 2 pkt 4 lit f skreśla się „przecinek” i dodaje się słowa „oraz Zasłużony dla 

Miasta Głogowa”,. 

§ 3. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 7 do Statutu 

Miasta Głogowa, którego treść określa załącznik nr 3 do uchwały Nr II/9/2002 Rady 

Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta 

Głogowa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. 

Nr 3, poz. 79), § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja składa się wyłącznie 

z członków rady w liczbie do 7 radnych”.  

§ 4. W załączniku Nr 5 do Statutu Miasta Głogowa, którego treść została określona 

uchwałą Nr XLII/368/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 3 października 2006 r. Nr 209, poz. 3028), w punkcie 1 lit. c 

zmienia się nazwę: „Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień” na 

„Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień”.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

Radosław Pobol 
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