
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/225/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l i art. 40 ust. 2 pkt l i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm ) 

Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala: 

§ 1. W Regulaminie Pracy Rady Miejskiej w Sośnicowicach stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Gminy 

Sośnicowic, przyjętym uchwałą Nr XXII/240/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 9 czerwca 

2009 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009  r. Nr 138, poz. 2753) ze zmianą przyjętą uchwałą 

Nr XLIII/364/2014  Rady Miejskiej w Sośnicowicach  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice z dnia 

3 lipca 2014 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014  r. poz. 4008) oraz ze zmianą przyjętą 

uchwałą Nr XXIV/193/2016 Rada Miejska w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 294)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 19 po ust. 4 dodaje się ustępy 5, 6 i 7 w  brzmieniu: 

„5. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, czas wystąpienia nie może przekraczać: 

1) 5 minut – w przypadku pierwszego wystąpienia; 

2) 3 minut – w przypadku ponownego wystąpienia; 

3) 1 minuty – w przypadku wypowiedzi ad vocem. 

6. Rada może ustalić inny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku obrad, niż określony 

w ust. 5 

7. Postanowień ust. 5 nie stosuje się do czasu wystąpienia osoby prezentującej uzasadnienie  projektu 

uchwały.”; 

2) W § 28 po ust. 2 dodaje się ustępy 3, 4,5,6 w  brzmieniu: 

„. 3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) Burmistrzowi; 

2) Przewodniczącemu Rady; 

3) komisjom Rady; 

4) klubom Radnych; 

5) grupie co najmniej 5 radnych; 

6) grupie co najmniej 200 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do organów Gminy. 
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4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, w których ustawy stanowią inaczej. 

5. Mieszkańcy występujący z inicjatywą uchwałodawczą wybierają spośród siebie osobę  

do reprezentowania ich wobec organów Gminy, w szczególności do przedstawienia projektu uchwały. 

Projekt uchwały powinien spełniać wymagania określone w § 29.  Do projektu uchwały dołącza się 

imienną listę inicjatorów projektu, zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL 

i podpisy”. 

6. W przypadku spełnienia wymogów określonych w ust. 5, Przewodniczący Rady zobowiązany jest 

wprowadzić do porządku obrad na  najbliższą sesję rady,  projekt uchwały jeżeli wpłyną on do rady  co 

najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

 

 

Regina Bargiel 
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