
 

 

UCHWAŁA NR X/82/19 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr XXIV/233/12 Rady 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 września 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych 

najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, z wyjątkiem sesji nadzwyczajnej zwoływanej w trybie art. 20 

ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.”. 

2. § 35 otrzymuje brzmienie: 

„Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) interpelacje i zapytania radnych, 

2) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, 

3) informację Prezydenta Miasta o działaniach podjętych między sesjami, 

4) informację Prezydenta Miasta o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych, 

5) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 

6) wystąpienia mieszkańców, 

7) wolne głosy i wnioski.”. 

3. § 40 otrzymuje brzmienie: 

„1. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radni mogą zgłaszać wnioski o wprowadzenie do 

projektu poprawek. 

2. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego 

zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.”. 
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4. § 46 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„6) chronologiczny opis przebiegu obrad odzwierciedlający najważniejsze jego elementy, teksty 

zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia 

pisemnych wystąpień,”. 

5. § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Prezydent Miasta, Komisje Rady, Kluby Radnych, radny lub 

grupa radnych oraz grupa mieszkańców, o której mowa w art. 41 a ustawy o samorządzie gminnym – na 

zasadach i w trybie określonym odrębną uchwałą Rady.”. 

6. § 51 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy 

wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz prognozę skutków finansowych jej realizacji szczególnie 

w zakresie kosztów bieżących.”. 

7. § 51 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje otrzymany projekt uchwały do sprawdzenia pod 

względem zgodności z prawem, które winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu 

przez Przewodniczącego Rady, chyba, że z ważnych przyczyn termin musi być przedłużony. Po 

sprawdzeniu pod względem zgodności z prawem projekt podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zaś Przewodniczący Rady kieruje projekt do właściwych Komisji celem zaopiniowania przed 

najbliższą sesją Rady.”. 

8. w § 51 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8  w brzmieniu: 

„7. Inicjator uchwały może wnioskować o wprowadzenie do projektu autopoprawek. 

8. Trybu określonego w ust. 6 nie stosuje się do projektów uchwał zgłoszonych w trakcie sesji Rady 

Miejskiej.”. 

9. § 63 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisje wydają opinię oraz podejmują wnioski. Do opinii w sprawie projektu uchwały Komisja 

może dołączyć wniosek o wprowadzenie do projektu poprawek.”. 

10. § 93 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Obrady Komisji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta. 

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający podstawowe informacje o omawianej 

tematyce, podjętych wnioskach oraz wynikach przeprowadzonych głosowań. Protokół podpisuje 

Przewodniczący Komisji oraz protokolant. W przypadku braku możliwości ze względów technicznych 

transmisji i utrwalenia obrazu z przebiegu posiedzenia sporządza się jedynie nagranie dźwiękowe,  

a w przypadku braku i tej możliwości sporządza się protokół oddający w szczegółach przebieg 

posiedzenia.”. 

11. w § 93 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Na pytania zadawane przez radnych na posiedzeniach Komisji Prezydent Miasta lub osoba przez 

niego wyznaczona udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.”. 

§ 2. Pozostałych postanowień Statutu nie zmienia się. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 

 

 

Dezyderiusz Szwagrzak 
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