
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem  konsultacji  jest  projekt  uchwały  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego
w sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  Wodzisławia
Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 22 listopada 2019 r., bezpośrednio
Kierownikowi  Referatu  Biura  Rady  Miejskiej  Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi  i  opinie  dotyczące  przedmiotu  konsultacji,  o  którym  mowa  w  pkt.  1  powinny
zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt)
wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny Referat
Biura Rady Miejskiej.

   
5. Niniejszy projekt uchwały został sprawdzony pod względem zgodności z prawem w trybie

§ 51 ust.6 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego wniosło do projektu uchwały następujące uwagi:

- w § 3 ust. 5 proponuje się wykreślić zdanie drugie, albowiem zgodnie z art 115 kodeksu
cywilnego  jeżeli  koniec  terminu  do  wykonania  czynności  przypada  na  dzień  uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest
dniem wolnym od pracy ani sobotą,
- w § 4 ust. 3 pkt. 1 należałoby doprecyzować zwrot „godziny popołudniowe”,
- w § 9 ust. 2 pkt. 5 po wyrazie mieszkańców dopisać przed dwukropkiem zwrot „tj.”,
- w § 9 ust. 2 pkt. 5 lit. c oraz ust. 5 wątpliwości interpretacyjne mogą rodzić następujące
zwroty: „w których nie osiągnięto konsensusu”  oraz „rozsyła do mediów lokalnych”,
-  w  §  10  należałoby  zamienić  zwrot  „Prezydentowi  Miasta  Wodzisław  Śląski”  na
„Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego”,
- w § 8 ust. 5 proponuje się zmienić lub doprecyzować zapisy pkt. 1) – 3), 6) i 7), albowiem
mogą  one  rodzić  wątpliwości  interpretacyjne  bądź  nie  zapewniać  prawidłowej  realizacji
wynikającego z nich obowiązku.

6.  Prezydent  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  otrzymał  niniejszy  projekt  uchwały  w  dniu
7 listopada 2019 r. celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Po zapoznaniu się z opinią
Biura Radców Prawnych Prezydent Miasta podziela zgłoszone uwagi natury formalnoprawnej
do niniejszego projektu uchwały.

 PREZYDENT MIASTA
 /-/  Mieczysław Kieca
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