
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2018 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 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.)

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 2012r.)  wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 4 skreśla się.

2. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Rada wykonuje swoje funkcje poprzez Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących 
Rady oraz stałe i doraźne Komisje”.

3. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną  i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz pozostałe   Komisje 
stałe w drodze odrębnej uchwały”.

4. § 19 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę wobec wszelkich organów i instytucji.

2. Szczegółowe kompetencje Przewodniczącego Rady określają postanowienia niniejszego Statutu oraz 
ustaw”.

5. § 25 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie dostarczenia radnym projektów uchwał  drogą elektroniczną bądź, na wniosek radnego, 
w formie papierowej,”.

6. § 36 skreśla się.

7. § 37 skreśla się.

8. w § 38 ust 2 po słowie „udziela” dodaje się słowo „radnemu” oraz dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przewodniczący Rady udziela głosu mieszkańcom, którzy w trybie przewidzianym w art. 28aa ustawy 
o samorządzie gminnym zgłosili chęć zabrania głosu, w punkcie porządku obrad przewidującym takie 
wystąpienia.”.

9. §  45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane oraz udostępniane na zasadach określonych 
w art. 20 ust. 1 b ustawy o samorządzie gminnym”.

10. w § 51:
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- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Prezydent Miasta, Komisje Rady, Kluby radnych 
oraz grupa mieszkańców, o której mowa w art. 41a ustawy o samorządzie gminnym  - na zasadach i w trybie 
określonym odrębną uchwałą Rady”,

- ust. 2 skreśla się.

11. § 511  skreśla się.

12. § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie jawne na sesjach Rady odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku na 
urządzeniu umożliwiającym sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosujących radnych. 
W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania przy pomocy wyżej wskazanego urządzenia jest z przyczyn 
technicznych niemożliwe Przewodniczący Rady zarządza głosowanie imienne”.

13. §  61 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada może powoływać ze swego grona w drodze uchwał stałe i doraźne komisje ustalając ich 
przedmiot działania oraz składy liczbowe i osobowe”.

2. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa ustawa 
o samorządzie gminnym”.

14. w § 75 ust. 3 skreśla się.

15. Po rozdziale VI dodaje się rozdział VI1 w brzmieniu:

„Rozdział VI 1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

§ 971. 

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji jest stałą komisją Rady powoływaną dla rozpatrywania skarg 
na działania Prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywania zgłoszonych 
wniosków i petycji.

§ 972. 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 
pozostałych członków w liczbie ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady.

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera Rada.

3. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i organizuje jej działalność, zwołuje posiedzenia 
i przewodniczy obradom Komisji oraz wykonuje inne funkcje określone niniejszym Statutem; w przypadku 
nieobecności lub niemożności działania Przewodniczącego Komisji jego funkcje wykonuje 
Wiceprzewodniczący.

§ 973. 

1. Członkowie  Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w pracach Komisji,  jeżeli zachodzą 
okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności  gdy przedmiot 
kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków, a także jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. W sytuacjach określonych w ust. 1 o wyłączeniu członka Komisji oraz jej Wiceprzewodniczącego 
decyduje Komisja, zaś o wyłączeniu Przewodniczącego decyduje Rada.

§ 974. 

1. Skargi, wnioski oraz petycje Przewodniczący przekazuje Komisji niezwłocznie po ich wpływie.
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2. W celu zbadania skargi, wniosku bądź petycji Komisja w razie potrzeby przeprowadza postępowanie 
wyjaśniające w ramach którego w szczególności może zwrócić się do Prezydenta lub kierownika jednostki 
organizacyjnej Miasta a także do podmiotu inicjującego postępowanie o udzielenie dodatkowych wyjaśnień 
lub udział w posiedzeniu Komisji.

§ 975. 

Z rozpatrzenia skargi, wniosku bądź petycji Komisja sporządza i przedstawia Radzie 
sprawozdanie które odzwierciedla przebieg postępowania wyjaśniającego, zgłoszone wnioski oraz 
propozycję załatwienia sprawy.”.

16. § 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przynależność do klubu radnych jest dobrowolna.”.

17. skreśla się załącznik Nr 6 i Nr 7 do uchwały.

§ 2. 

Pozostałych postanowień Statutu nie zmienia się.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian do Statutu Miasta
Wodzisławia Śląskiego, stąd przedmiotowy projekt uchwały.
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