UCHWAŁA NR LVI/662/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r.,
poz. 3346)
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18b ust. 3, art. 22, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 995 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Dokonać następujących zmian w Statucie Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu:
1) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„procedurę rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.”;
2) § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Z treścią protokołu radni i Prezydent mają prawo zapoznać się najpóźniej na 7 dni przed
planowanym terminem kolejnej sesji. W przypadku, gdy termin kolejnej sesji został
ustalony na nie więcej niż 10 dni po terminie sesji, z której protokół ma zostać
sporządzony, z jego treścią radni i Prezydent mają prawo zapoznać się najpóźniej na 7 dni
przed planowanym terminem następnej w kolejności sesji. Do przekazywania radnym
protokołu stosuje się odpowiednio § 14 ust. 5.”;
3) § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W razie nieobecności przewodniczącego komisji, braku możliwości wykonywania
przez niego obowiązków lub w przypadku wakatu na stanowisku przewodniczącego
komisji, powstałego w trakcie kadencji, zadania zastrzeżone w Statucie dla
przewodniczącego komisji wykonuje wiceprzewodniczący komisji.”;
4) § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Do czasu wyboru pierwszego w danej kadencji przewodniczącego komisji obradom
przewodniczy Przewodniczący Rady.”;
5) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Postanowienia § 20 ust. 2, ust. 3 pkt 1-4 oraz ust. 6-9 stosuje się
odpowiednio.”;
6) w § 26 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:
„Z treścią protokołu radni i Prezydent mają prawo zapoznać się najpóźniej na 3 dni przed
planowanym terminem kolejnego posiedzenia. W przypadku, gdy termin kolejnego
posiedzenia został ustalony na nie więcej niż 10 dni po terminie posiedzenia, z którego
protokół ma zostać sporządzony, z jego treścią radni i Prezydent mają prawo zapoznać się
najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem następnego w kolejności posiedzenia. Do
przekazywania radnym protokołu stosuje się odpowiednio § 14 ust. 5.”;
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7) w Dziale III, po Rozdziale 4 dodaje się Rozdział 4a pod tytułem: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”
oraz §§ 37a-37d o następującym brzmieniu:
„§ 37a. W celu rozpatrywania skarg na działania Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,
a także wniosków i petycji składanych przez obywateli, Rada powołuje komisję skarg, wniosków
i petycji.
§ 37b. Do komisji skarg, wniosków i petycji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3, za
wyjątkiem § 21 ust. 1-2, § 22 ust. 1, § 23 ust. 5 i § 27.
§ 37c. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji obradom
przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
§ 37d. Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu
komisji, wybierają sekretarza komisji, który sporządza protokoły z posiedzeń komisji.”;
8) dotychczasowe brzmienie § 47 otrzymuje numerację jako ust. 1;
9) w § 47 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
„Szczegółowe zasady i tryb wykonywania
mieszkańców Rada określa odrębną uchwałą.”;

inicjatywy

uchwałodawczej

przez

10) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Projekt uchwały winien być złożony, z zastrzeżeniem § 47 ust. 1 pkt. 1 i 2, na ręce
Przewodniczącego Rady, w wersji papierowej i elektronicznej, na co najmniej 14 dni przed
sesją, na której ma być rozpatrywany, chyba że ustawa stanowi inaczej. Projekt uchwały
składany przez Prezydenta winien być złożony na co najmniej 7 dni przed sesją, na której
ma być rozpatrywany, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;
11) § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady jest obowiązany wnieść pod obrady najbliższej sesji projekt
uchwały spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 i 3.”;
12) w § 48 ust. 3 pkt 7) skreśla się lit. f);
13) w § 48 ust. 3 pkt 7) lit. e) przecinek zastępuje się kropką;
14) w § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Do projektu uchwały wnoszonego przez projektodawców, o których mowa w §
47 ust. 1 pkt 4, należy dołączyć podpisane przez nich upoważnienie do reprezentowania
projektodawców ze wskazaniem osoby upoważnionej. Reprezentantem radnych, o których
mowa w § 47 ust. 1 pkt 4, może być wyłącznie radny.”;
15) w § 48 skreśla się ust. 5 i ust. 6, a następujące po nich ustępy 7 i 8 otrzymują numerację 5 i 6;
16) w § 48 ust. 5 słowa „w ust. 3-5 ” zastępuje się słowami „w ust. 3-4”;
17) w § 48 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku nieusunięcia braków projektu uchwały w terminie, o którym mowa
w ust. 5, Przewodniczący Rady odmawia nadania dalszego biegu temu projektowi, o czym
zawiadamia projektodawcę.”;
18) § 53 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Odpowiedzi na wniosek, interpelację lub zapytanie Przewodniczący Rady lub Prezydent,
w zależności od charakteru wniosku, interpelacji lub zapytania, udziela radnemu w terminie
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14 dni od dnia otrzymania wniosku, interpelacji lub zapytania w formie pisemnej listem
poleconym, przesyłką kurierską, za pomocą innych środków porozumiewania się na
odległość (np. faks, poczta elektroniczna) lub przez posłańca.”;
19) § 53 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Wnioski, interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami publikowane są
w BIP.”;
20) § 53 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Do wniosków, interpelacji i zapytań radnych składanych w trybie przewidzianym
w Statucie nie mają zastosowania przepisy kpa.”;
21) § 63 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„W BIP udostępnia się w szczególności:
1) uchwały Rady wraz z listami głosowania imiennego, protokoły z sesji i posiedzeń komisji,
2) nagrania z zarejestrowanym obrazem i dźwiękiem z obrad sesji Rady,
3) zarządzenia Prezydenta,
4) statuty lub regulaminy jednostek organizacyjnych miasta.”;
22) § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wpływu skargi, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady zwraca się
do Prezydenta o wyjaśnienie sprawy i przedłożenie Radzie pełnej dokumentacji w sprawie,
a następnie niezwłocznie kieruje skargę wraz z otrzymaną dokumentacją do komisji skarg,
wniosków i petycji.”;
21) W § 65 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„Komisja skarg, wniosków i petycji dokonuje analizy i oceny zebranego materiału,
a następnie przygotowuje projekt uchwały i przedstawia go Przewodniczącemu Rady celem
wniesienia pod obrady najbliższej sesji.”;
22) § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Petycje złożone do Rady są rozpatrywane przez Radę, zgodnie z odrębnymi
przepisami.”;
23) § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje petycję do komisji skarg, wniosków
i petycji.”;
23a) § 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 2, kieruje petycję do rozpatrzenia na
posiedzeniu komisji.”;
24) spis treści otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie oraz Prezydentowi
Miasta Piekary Śląskie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Załącznik do uchwały Nr LVI/662/18
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 września 2018 r.
SPIS TREŚCI
DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
DZIAŁ II PIEKARY ŚLĄSKIE MIASTO NA PRAWACH POWIATU
DZIAŁ III RADA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Rozdział 1 Ustrój i tryb działania Rady
Rozdział 2 Sesje Rady
Rozdział 3 Komisje Rady
Rozdział 4 Komisja Rewizyjna
Rozdział 4a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rozdział 5 Głosowania i wybory
Rozdział 6 Inicjatywa uchwałodawcza
Rozdział 7 Radni
DZIAŁ IV JEDNOSTKI POMOCNICZE PIEKAR ŚLĄSKICH MIASTA NA PRAWACH POWIATU
DZIAŁ V JAWNOŚĆ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH
DZIAŁ VI ROZPATRYWANIE SKARG
DZIAŁ VII ROZPATRYWANIE PETYCJI
DZIAŁ VIII PRZEPISY KOŃCOWE
ZAŁĄCZNIKI:
1. MAPA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
2. WYKAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
3. HERB MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
4. HEJNAŁ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
5. FLAGA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
6. BANER MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
7. SZTANDAR MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
8. PIECZĘĆ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
9. PIECZĘĆ RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
10. PIECZĘĆ PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
11. PIECZĘĆ PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
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