
UCHWAŁA NR 1031/LV/2010  

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 4 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmian w uchwale nr 955/LIII/06 Rady Miejskiej z dnia 12.01.2006r. w sprawie Statutu

Miasta Ruda Śląska 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 22 ust 1 i 2 oraz art. 40 ust 2 ustawy z dnia 8.03.1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. 142/01, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala, co następuje: 

§   1 .  Dokonać  zmian w Statucie Miasta Ruda Śląska stanowiącego załącznik do uchwały nr

955/LIII/06 Rady Miejskiej z dnia 12.01.2006r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska – 

§ 2.  Dokonać  zmian w Regulaminie Rady Miasta Ruda Śląska stanowiącego załącznik nr 4 do

Statutu Miasta Ruda Śląska przyjętego na mocy uchwały nr 955/LIII/06 Rady Miejskiej z dnia

12.01.2006r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska – 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) w zdaniu pierwszym § 34 ust 3 słowa „(…) na pisemny wniosek uprawnionego” słowami „na wniosek

uprawnionego składany na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.” 

2) w § 34 ust 4 po słowach „(…)  w formie zgodnej z wnioskiem”  dodać  słowa „  ,  w tym także za

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej” 

1) dodać  nowy ust 3 w § 4 w brzmieniu: „3) Czynności, o których mowa w ust. 2 mogą być  wykonane

za pomocą   środków komunikacji elektronicznej na zasadach i w formie przewidzianej odrębnymi

przepisami o ile radny wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.” 

2) w § 5 ust 1 skreślić słowo „Miasta” i „Miejskiej”

3) w § 5 ust 2 skreślić słowo „Miejska”

4) w § 9 ust. 5 dodać na końcu słowa „lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

5) w § 9 ust. 6 na końcu dodać słowa „ na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

oraz dodać  zdanie drugie w brzmieniu „W przypadku odpowiedzi kierowanej za pomocą środków

komunikacji elektronicznej stosuje się odpowiednio § 4 ust 3.” 

6) w § 12 ust 1 słowo „zrozumiałego” zastąpić słowem „zrozumianego”

7) w § 30 ust 3 zastąpić słowa „dziennym posiedzenia” słowami „obrad sesji”

8) w § 34 ust 1 na końcu dodać „ , który przyjmowany jest przez Radę na kolejnej sesji zwyczajnej.”

9) w § 55 ust. 2 liczbę „7” zastąpić liczbą „14”

10) dodać  nowy ust. 3 w § 55 w brzmieniu „3. Jako usprawiedliwioną  traktuje się  nieobecnoś ć  ze

względu na:1) działanie radnego w charakterze przedstawiciela organów Miasta poza forum Rady

lub komisji, 2) wykonywanie obowiązków radnego w ramach udzielonej delegacji” 

11) nadać  nowe brzmienie zdania drugiego w § 59 ust 4: „Czynności w sprawie skargi komisja

podejmuje niezwłoczn ie ;  na  p ie rwszym pos iedzen iu  po  p rzekazan iu  skarg i  p rzez

Przewodniczącego.” 

12) w § 60 zastąpić liczbę „60” liczbą „59”

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 
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