
 

 

UCHWAŁA NR 319/XLII/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Kalety 

Na podstawie art. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 15 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) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Miasta Kalety, stanowiącym załącznik do Obwieszczenia  Nr 1 Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Kalety (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 218) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dodaje się pkt 3a o następującej treści „komisji skarg, wniosków i petycji - należy przez to rozumieć 

Komisję Skarg ,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaletach,”; 

2) w § 10 dodaje się pkt 3a o następującej treści „komisja skarg wniosków i petycji,”; 

3) w § 41 wykreśla się ust. 2; 

4) w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Inicjatywę uchwałodawczą mają: burmistrz, przewodniczący, komisje 

rady i kluby radnych, grupa radnych w liczbie co najmniej 4 oraz grupa co najmniej 200 osób będących 

mieszkańcami Miasta Kalety i posiadającymi czynne prawo wyborcze.”; 

5) w § 49 dodaje się ust. 4 o następującej treści „Głosowanie można przeprowadzić przy pomocy urządzenia 

do głosowania."; 

6) w § 50 dodaje się ust. 5 o następującej treści „Głosowanie można przeprowadzić przy pomocy urządzenia 

do głosowania."; 

7) w § 57 dodaje się ust. 3 o następującej treści „Potwierdzenie obecności radnych można ustalić poprzez 

zalogowanie się w systemie urządzenia do głosowania."; 

8) po § 79 wprowadza się: Rozdział Va z § 79a i § 79b następującej treści: 

„Rozdział Va. 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 79a. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 

oraz członków, w tym przedstawicieli wszystkich klubów. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie 

z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 
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3. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego pracą Komisji kieruje przewodniczący obrad wybrany przez członków tej Komisji. 

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

Komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na 

posiedzeniu. Uchwały te wraz z protokołem przekazywane zostają Radzie Miejskiej. 

6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Burmistrz. 

§ 79b. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do 

Rady Miejskiej: 

1) skarg na działalność Burmistrza Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; 

2) wniosków; 

3) petycji składanych przez obywateli. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do 

Rady Miejskiej ustnie. 

3. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w sposób umożliwiający 

bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę. 

4. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania. 

5. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Burmistrza Miasta Kalety lub kierownika miejskiej 

jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów 

związanych ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji, z zachowaniem przepisów 

o tajemnicy prawnie chronionej. Burmistrz lub kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej 

zobowiązani są do udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów w terminie 3 dni.”; 

9) Skreśla się § 95a; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 17 listopada 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach 

 

 

Eugeniusz Ptak 
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