
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 450 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 

uchwala 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza, dokonać następujących zmian poprzez: 

1. W § 14 dodanie ust. 9 w brzmieniu: 

„Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy klubu i jego organów ustalają zrzeszeni w nim 

radni. Kluby mogą uchwalać swoje regulaminy”. 

2. W § 15: 

1) nadanie nowego brzmienia ust. 1: 

„Radni mogą składać interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta na zasadach 

określonych w ustawie o samorządzie gminnym”; 

2) nadanie nowego brzmienia ust. 2: 

„Rejestr zgłoszonych interpelacji i zapytań, wraz z informacjami o terminie i sposobie ich 

załatwienia prowadzi Biuro Rady Miejskiej”; 

3) wykreślenie ust. 3 i ust. 4. 

3. W § 22 nadanie nowego brzmienia ust. 2: 
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„Sesje Rady są transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 

Miejskiego. Nagrania obrad Rady udostępnia się na zasadach przewidzianych w ustawie 

o samorządzie gminnym”. 

4. W § 23: 

1) nadanie nowego brzmienia ust. 1: 

„Prawo zgłoszenia wniosku o podjęcie przez Radę Miejską uchwały stanowiącej 

i intencyjnej przysługuje: 

1) Prezydentowi Miasta; 

2) Komisjom; 

3) grupie 3 radnych 

4) Klubom; 

5) grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza, posiadających czynne prawo 

wyborcze.”; 

2) wykreślenie ust. 3. 

5. W § 25: 

1) nadanie nowego brzmienia ust. 1: 

„Szczegółowe zasady złożenia projektu przez grupę mieszkańców, o którym mowa  

w § 23 ust. 1 pkt 5 Statutu, regulowane są w odrębnej uchwale Rady Miejskiej”; 

2) wykreślenie ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8. 

6. W § 26: 

1) nadanie nowego brzmienia ust. 1: 

„Rada Miejska powołuje Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

w zależności od potrzeb inne Komisje stałe lub doraźne”; 

2) w ust. 5 dodanie pkt 1a) w brzmieniu „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”. 

7. W § 27: 

1) nadanie nowego brzmienia ust. 6: 

„Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Głosowanie przeprowadza prowadzący obrady Przewodniczący Komisji lub 

Wiceprzewodniczący, który liczy głosy i podaje wynik głosowania do protokołu”; 

2) nadanie nowego brzmienia ust. 7: 

„Ust. 7. 

1) Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad, który 

podpisuje prowadzący obrady Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący; 

2) Przebieg Komisji rejestrowany jest na nośniku elektronicznym; 

3) Nagranie z przebiegu posiedzenia Komisji na nośniku elektronicznym - zapis audio stanowi 

załącznik do protokołu.”; 
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3) dodanie ust. 8 w brzmieniu: 

„W sprawach będących przedmiotem działania Komisji, Komisja może zwracać się 

z wnioskami do Prezydenta Miasta.”. 

8. Dodanie § 37a w brzmieniu: 

„§ 37a. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich 

klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje kierowane do niej sprawy na posiedzeniach 

zwoływanych w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje i przedstawia Radzie propozycje sposobu 

załatwienia spraw wynikających z kierowanych do Rady skarg, wniosków i petycji w formie projektu 

uchwały Rady Miejskiej. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia kierowanych do Rady skarg, wniosków 

i petycji, może zwracać się do Prezydenta Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

o przekazanie niezbędnych dla rozpatrzenia sprawy informacji lub dokumentów. 

5. Uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz przygotowane projekty uchwał Rady Miejskiej 

z propozycją sposobu załatwienia sprawy przekazywane są niezwłocznie Przewodniczącemu Rady przez 

Przewodniczącego Komisji. 

6. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jak również uchwalone przez Komisję 

propozycje rozstrzygnięć kierowanych do Rady skarg, wniosków i petycji, przedstawia podczas sesji 

Rady Przewodniczący Komisji albo upoważniony przez Komisję sprawozdawca.”. 

9. W § 38 zastąpienie dotychczasowej treści zdania, zdaniem w brzmieniu: 

„Przedmiotem działania Komisji Budżetowej jest w szczególności:”. 

10. W: § 39 pkt 10, § 40 pkt 13, § 41 pkt 12, § 42 pkt 6, § 43 pkt 8, § 44 pkt 9, § 45 pkt 6 nadaje się nowe 

brzmienie: 

„Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 450 z późn. zm.)”. 

11. W § 47 nadanie nowego brzmienia ust. 3: 

„Prezydent, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest zwierzchnikiem 

służbowym pracowników Urzędu, jak również kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych”. 

12. W § 49 nadanie nowego brzmienia ust. 2: 

„Wniosek o odwołanie Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium lub 

wotum zaufania, składa się na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przesyła jego 

kopię Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i zwołuje sesję Rady”. 

§ 2. W Uchwale Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza w załączniku nr 3 - Regulamin Pracy Rady Miejskiej 

dokonać następujących zmian poprzez: 

1. W § 7 ust. 2 skreśla się pkt 6. 

2. W § 8 dodanie ust. 9 w brzmieniu: 
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„Przepisy Regulaminu nie naruszają innych przepisów prawa określających odmiennie zasady 

i tryb udzielania głosu na sesjach Rady oraz czasu trwania wystąpień”. 

3. W § 9 nadanie nowego brzmienia ust. 4: 

„Wniosek o nie przeprowadzanie dyskusji nie może dotyczyć projektu budżetu i zmian 

w budżecie, uchwały w sprawie statutu miasta i jego zmian, uchwał w przedmiocie 

absolutorium i wotum zaufania dla Prezydenta, a także uchwał w sprawie wyboru lub 

odwołania Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady oraz Skarbnika Miasta”. 

4. W § 14: 

1) nadanie nowego brzmienia ust. 1: 

„W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania elektronicznego, 

Przewodniczący zarządza głosowanie imienne”; 

2) nadanie nowego brzmienia ust. 2: 

„Głosowanie imienne przeprowadza Przewodniczący obrad”; 

3) nadanie nowego brzmienia ust. 3: 

„Głosowanie imienne odbywa się na podstawie listy obecności, przez wywoływanie 

radnych z nazwiska i imienia w kolejności alfabetycznej i odnotowanie w protokole, czy 

radny oddał głos "za", głos "przeciw" czy "wstrzymał się"”; 

4) wykreślenie ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8. 

5. W § 15: 

1) nadanie nowego brzmienia ust. 2: 

„Ponowne głosowanie w tej samej sprawie (reasumpcja głosowania), może nastąpić 

w razie uzasadnionych wątpliwości, co do przebiegu oraz wyniku głosowania, na pisemny 

wniosek co najmniej 3 radnych zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się 

głosowanie. Wniosek o reasumpcję głosowania powinien posiadać uzasadnienie”; 

2) wykreślenie ust. 3. 

6. Wykreślenie § 16. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji organów Gminy Dąbrowa Górnicza, 

następującej po kadencji, w czasie której niniejsza Uchwała została podjęta. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 
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