
 

 

UCHWAŁA NR LII/456/2018 

RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji  w trybie uchwały  

nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 240, poz. 3611) 

Rada Miasta Radzionków uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Radzionków przyjętym uchwałą nr XV/122/2011 Rady Miasta Radzionków  

z dnia 24 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5761) zwanym dalej „Statutem” wprowadza się  

następujące zmiany: 

1) w  § 2: 

a) dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) komisji skarg, wniosków i petycji - należy przez to rozumieć 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków; ” , 

b) dodaje się pkt 6a w brzmieniu:„6a) urzędzie miasta - należy przez to rozumieć Urząd Miasta 

Radzionków; ”; 

2) w §  6: 

a) ust. 3 otrzymuje  brzmienie: „3. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru.”, 

b) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu 

rozpatrywania skarg na działania Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych oraz wniosków 

i petycji składanych przez obywateli. ”; 

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „§ 10a. Odrębna uchwała Rady określa szczegółowe zasady 

wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.”; 

4) § 11 ust. 3 otrzymuje   brzmienie: „3. Konsultacje z mieszkańcami miasta przeprowadza się według zasad 

i trybu określonych w odrębnej uchwale Rady.”; 

5) w § 19: 
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a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeśli radny wyrazi pisemną zgodę, zawiadomienie o sesji wraz 

z porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem 

sesji, są dostarczane w formie elektronicznej. ”, 

b) ust. 3 otrzymuje  brzmienie: „3. Na wniosek Burmistrza lub klubu radnych, Przewodniczący Rady 

zobowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały odpowiednio 

Burmistrza lub zgłoszony przez klub radnych, jeśli wpłynął do Rady  co najmniej 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia sesji Rady. W przypadku projektu uchwały zgłoszonego przez klub radnych, każdy klub 

radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady. ”; 

6) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. 1. Porządek obrad zawiera punkt: „interpelacje i zapytania radnych”. 

2. Radny na sesjach oraz w okresie między sesjami ma prawo składania w formie pisemnej 

interpelacji i zapytań. 

3. Organizację, tryb i terminy dotyczące  interpelacji i zapytań określa ustawa. 

4. Zwyczajowo przyjętym sposobem podawania do publicznej wiadomości treści interpelacji 

i zapytań radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi jest wywieszanie przedmiotowych informacji na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie organów miasta.”; 

7) w § 28 ust. 2 wprowadza się zdanie drugie w brzmieniu: „W debacie nad raportem gminy radni zabierają 

głos bez ograniczeń czasowych.”; 

8) po §  31 dodaje się § 31a w brzmieniu: 

„§ 31a. 1. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

www.bip.radzionkow.pl, na stronie internetowej www.radzionkow.pl oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty.  

2. Zwyczajowo przyjętym sposobem podawania do publicznej wiadomości nagrań obrad Rady jest 

udostępnianie nagrań w siedzibie organów miasta - w Urzędzie Miasta, w Wydziale Organizacyjnym.”; 

9) § 35 otrzymuje  brzmienie: 

„§ 35. 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad. 

2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 

urządzenia do liczenia głosów, które umożliwia sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych. 

3. W przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe wykorzystanie urządzenia, o którym 

mowa w ust. 2, przeprowadza się głosowanie imienne. 

4. Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że po odczytaniu przez przewodniczącego 

obrad w porządku alfabetycznym imienia i nazwiska obecnego w obradach radnego, wyczytany radny 

oświadcza wypowiadając formułę "za" lub "przeciw", lub "wstrzymuję się". 

5. Zwyczajowo przyjętym sposobem podawania do publicznej wiadomości imiennych głosowań 

radnych nad uchwałami Rady jest wywieszanie przedmiotowej informacji na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie organów miasta.”; 

10) w § 41 dodaje się  ust. 3 w brzmieniu: „3. Radnemu przysługują uprawnienia, o których mowa 

w art. 24 ust. 2 ustawy.”; 

11) w § 44 ust. 5, po wyrazie „Rewizyjnej” dodaje się wyrazy: „oraz w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ”; 

12) w § 46 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przewodniczącemu Rady przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 21a ustawy.”; 

13) w § 48 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 48. 1. Rada powołuje komisje stałe, w tym Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

2. Przedmiot działania komisji (za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków 

i  Petycji),  a także jej skład osobowy są określone w odrębnych uchwałach Rady.”; 

14) uchyla się § 83; 

15) po § 89 dodaje się § 90 w brzmieniu: „§ 90. Do spraw dotyczących działania Komisji Rewizyjnej, 

nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale, stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w Rozdziale 

6 ORGANIZACJA  RADY. ”; 

16) dodaje się Rozdział 9 REGULAMIN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, 

w brzmieniu: 

„§ 91. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest obligatoryjną stałą komisją Rady. 

2. Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest udzielanie pomocy Radzie 

w procesie rozpatrywania skarg na działania Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych oraz 

wniosków i petycji składanych przez obywateli, z zachowaniem terminów wynikających z przepisów 

odrębnych. 

§ 92. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podlega Radzie. 

§ 93. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów 

radnych. 

§ 94. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę tej Komisji i prowadzi jej 

obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania 

wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji. 

§ 95. 1. Rozpatrzenie przez Radę skargi lub wniosku, lub petycji następuje w drodze odrębnej 

uchwały Rady po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

2. Wypracowane stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  stanowi uzasadnienie do projektu 

uchwały, przygotowanego przez tę Komisję. 

§ 96. Do działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji mają zastosowanie odpowiednio przepisy  

§ 87. 

§ 97. Do spraw  dotyczących działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, nieuregulowanych 

w niniejszym Rozdziale stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w Rozdziale 6 ORGANIZACJA  

RADY.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

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

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr inż. Dariusz Wysypoł 
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