
 

 

UCHWAŁA NR XLII/556/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 1, art. 22, art. 40 ust.2 pkt. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt. 1  oraz 

art. 92 ust. 1  pkt 1  ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 595), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej 

w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Jaworzna, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/87/2003 Rady Miejskiej 

w Jaworznie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna, zmienionej uchwałami: 

Nr LIV/719/2006 z dnia 30 maja 2006 r., Nr LVII/779/2006 z dnia 27 września 2006 r., Nr XXXIV/548/2009 

z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr XLI/561/2010 z dnia 25 lutego 2010 r., Nr XLIX/668/2010 z dnia 

28 października 2010 r., Nr IX/90/2011 z dnia 26 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 45 ust. 2  otrzymuje nowe brzmienie:  

"2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego, Prezydenta lub innej osoby 

uczestniczącej w sesji zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący, po zwróceniu im uwagi, 

może odebrać im głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji." 

2. § 46 otrzymuje nowe brzmienie:  

"1. Przewodniczący udziela głosu w następującej kolejności:  

1) przewodniczącym Komisji, klubów radnych lub ich przedstawicielom opiniującym projekty uchwał 

lub w celu przedstawienia innej sprawy omawianej w danym punkcie porządku obrad,  

2) radnym zgłaszającym się do dyskusji,  

3) Prezydentowi lub osobom upoważnionym przez Prezydenta do złożenia wyjaśnień w sprawie będącej 

przedmiotem obrad.  

2. Przewodniczący udziela radnym głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym 

w sprawach dotyczących:  

1) sprawdzenia quorum,  

2) ograniczenia czasu wystąpień,  
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3) zakończenia dyskusji,  

4) zarządzenia przerwy,  

5) przeliczenia głosów.  

3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń mówców jeżeli konieczność zabrania 

głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy. W czasie dyskusji nad danym punktem porządku 

obrad Radni oraz Prezydent mogą zgłosić wypowiedź ad vocem dwukrotnie. Czas trwania wypowiedzi ad 

vocem nie może przekroczyć 1  minuty.  

4.Czas wystąpień Przewodniczących Komisji, klubów radnych lub ich przedstawicieli opiniujących 

projekty uchwał ograniczony jest do 5  minut.  

5. Radni mogą zabrać głos w sprawie będącej przedmiotem obrad dwukrotnie z ograniczeniem czasowym 

wystąpienia do 3  minut każde.  

6. Czas wystąpienia Prezydenta lub osób upoważnionych przez Prezydenta do złożenia wyjaśnień 

w sprawie będącej przedmiotem obrad, o którym mowa w ust. 1  pkt 3  nie może przekroczyć 5  minut.  

7. Czas wystąpienia radnych w punkcie "interpelacje i wnioski radnych", o którym mowa 

w § 43 ust.7 pkt 5  ograniczony jest do 5  minut.  

8. Czas wystąpienia mieszkańców w punkcie "wnioski mieszkańców", o którym mowa 

w § 43 ust.7 pkt 6  ograniczony jest do 5  minut. Mieszkaniec może zabrać głos w tym punkcie porządku 

obrad jeden raz w czasie obrad sesji." 

3. § 17 otrzymuje nowe brzmienie:  

"1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 

7  dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju".  

"2. uchylony",  

"3. uchylony". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jaworznie i Prezydentowi 

Miasta Jaworzna.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
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