
 

 

UCHWAŁA NR V/42/19 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska w Brzostku po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami miasta Brzostek uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/178/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek – miasta Brzostek, (Dz. Urz. Woj. Podk. Poz. 359) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zebranie Mieszkańców jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz 

w pierwszym terminie zebrania uczestniczy w nim co najmniej 1/20 mieszkańców miasta mających czynne 

prawo wyborcze. W przypadku nieobecności wymaganej liczby mieszkańców Zebranie Mieszkańców 

odbywa się w drugim terminie, wyznaczonym po upływie 15 minut od pierwszego terminu. Zebranie 

Mieszkańców w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim 

uprawnionych mieszkańców”; 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Mieszkańców należy: 

1) przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Mieszkańców; 

2) organizowanie wspólnych prac na rzecz Miasta; 

3) występowanie z wnioskami i opiniami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw o istotnym znaczeniu dla 

Miasta; 

4) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, 

przekazanego na rzecz Miasta uchwałami Rady; 

5) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności Miasta; 

2. Zebranie Mieszkańców opiniuje w części dotyczącej Miasta przedstawione do konsultacji przez organy 

Gminy projekty uchwał, a także wydaje opinie w innych sprawach, jeśli przepisy prawa tak stanowią.” 

3) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.” 

4) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności: 
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1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców; 

2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Miasta i przewodniczenie jej obradom; 

3) reprezentowanie mieszkańców miasta przed organami gminy; 

4) wykonywanie uchwał Zebrania Mieszkańców; 

5) uczestniczenie w naradach przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy zwoływanych okresowo przez 

Burmistrza; 

6) inicjowanie i współudział w przygotowaniu propozycji zadań realizowanych w ramach budżetu Gminy; 

7) zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki miasta oraz przekazywanie jej organom 

gminy; 

8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę 

warunków życia mieszkańców; 

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie obronności, ochrony 

przeciwpożarowej, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków; 

10) bieżący zarząd nad mieniem komunalnym przekazanym Miastu; 

11) prowadzenie dokumentacji Miasta; 

12) składanie rocznego sprawozdania z działalności Przewodniczącego i Zarządu Miasta; 

13) wywieszanie na tablicach informacyjnych w Mieście obwieszczeń i informacji przekazywanych przez 

Burmistrza.”; 

5) w § 21 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 

„4. Z posiedzenia Zarządu wskazany przez Przewodniczącego Zarządu, Członek Zarządu sporządza 

protokół.”; 

6) w § 22: 

a) ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do uzyskania informacji 

o działalności organów Miasta, prawa do wglądu w dokumentację.” 

b) Dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dokumentacja Miasta zawiera w szczególności: Statut Miasta, uchwały Zebrania Mieszkańców, 

protokoły z Zebrań Mieszkańców oraz posiedzeń Zarządu Miasta, sprawozdania oraz korespondencję 

dotyczącą organów Miasta.”, 

7) w § 45 skreśla się pkt 4; 

8) w § 48 uchyla się ust. 4; i § 41 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Marcin Sas 
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