Projekt
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia .................... 2018 r.
z dnia …………………………. 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Kuźnia Raciborska, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/367/2002 Rady
Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuźnia Raciborska
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 75, poz. 2653 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w przepisie § 6 ust. 2 słowo „ustawą” zastępuje się słowem „ustawami”.
2) w § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Rada Miejska składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców Gminy w trybie określonym
w obowiązujących przepisach”;
3) w przepisie § 13 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:
„Do właściwości Rady Miejskiej należy w szczególności:”;
4) w § 13 ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Burmistrza Skarbnika Gminy, który jest głównym
księgowym budżetu”;
5) a) w § 16 ust. 1 w pierwszym zdaniu po słowie „należy” dopisuje się słowa „w szczególności”.
b) w § 16 ust. 2 w zdaniu pierwszym słowo „dotyczące” zastępuje się słowem „dotyczących”.
6) w § 23 ust. 2 skreśla się słowo „Sekretarz”.
7) a) w § 24 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Obsługę administracyjno - biurową Rady Miejskiej i jej Komisji oraz Burmistrza zapewnia Urząd
Miejski”;
b) w § 24 ust. 2 uchyla się.
8) w § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku sesji powiadamia się najpóźniej na 7 dni przed
terminem obrad za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, na wniosek radnego, w wersji papierowej”;
9) w § 30 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
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„3. Wyłączenie jawności sesji lub jej części jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w ustawach”;
10) a) w § 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W sesjach uczestniczą Radni oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,
a także obsługa prawna.”;
b) w § 31 ust. 2 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„a. otrzymują zawiadomienia i materiały dotyczące obrad w wersji elektronicznej lub,
na wniosek, w wersji papierowej”.
11) § 34 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże Rada Miejska może postanowić o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu.
2. Przerwanie sesji może nastąpić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku
obrad, konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów.
3. W przypadku ogłoszenia przerwania sesji, obecnych radnych uznaje się za powiadomionych
o nowym terminie posiedzenia, na którym sesja będzie kontynuowana”;
12) w § 38 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie przez Radę Miejską protokołu z ostatniej sesji,
wolne wnioski oraz sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza”;
13) w § 38 uchyla się ust. 4.
14) w § 40 w zdaniu pierwszym skreśla się słowo „uchwalonego”.
15) w § 41 ust. 4 dodaje się literę m. w brzmieniu:
„m. reasumpcja głosowania”;
16) w § 47 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Nagrania obrad Rady Miejskiej udostępnia się w siedzibie Urzędu Miejskiego.”;
17) w § 48 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W trakcie obrad, nie później jednak niż do chwili przyjęcia protokołu, Radni mogą zgłaszać
poprawki lub uzupełnienia protokołu. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada Miejska.”;
18) a) w § 50 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską (inicjatywa uchwałodawcza) mogą
występować: Komisje, co najmniej 3 Radnych, Burmistrz, Klub Radnych oraz grupa mieszkańców
Gminy w liczbie co najmniej 200.”;
b) w § 50 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Projekty uchwał wnoszone przez Radnych, Komisje, Kluby lub grupę mieszkańców powinno
przedstawić się do wiadomości Burmistrzowi”.
19) a) w § 51 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
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„2. Głosowanie jawne odbywa się przy użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych”;
b) w § 51 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady Miejskiej.”.
20) § 63 otrzymuje następujące brzmienie:
„Stałymi Komisjami Rady Miejskiej są:
1. Komisja Rewizyjna,
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
3. Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
4. Komisja Budżetu i Finansów,
5. Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska,
6. Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji.”;
21) a) w § 69 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. O terminie i porządku dziennym posiedzenia Komisji zawiadamia się członków Komisji,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza i inne zainteresowane osoby nie później niż 5 dni przed
terminem posiedzenia Komisji”;
b) w § 69 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. W sytuacjach nagłych posiedzenie Komisji może być zwołane bezzwłocznie”.
22) po tytule „ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ” dodaje się tytuł „ZASADY
I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI” oraz §71a – §71c w następującym
brzmieniu:
„§ 71a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych
Radnych, w tym przedstawicieli wszystkich Klubów Radnych.
§ 71b. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 71c. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje w szczególności skargi na działania
Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane
przez obywateli.
2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób umożliwiający
bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę.
3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.
4. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Burmistrza lub kierownika gminnej 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 gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązani są do udzielenia
wyjaśnień i przedstawienia dokumentów w terminie 3 dni.”;
23) a) w § 73 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:
„9. Każdy Radny obowiązany jest powiadomić Przewodniczącego Rady Miejskiej o przeszkodach
uniemożliwiających mu wypełnianie jego obowiązków”;
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b) w § 73 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:
„10. Radny obowiązany jest wskazać pracownikowi Biura Rady Miejskiej adres pod jaki kierowana
ma być do niego korespondencja”.
24) w §75 ust. 2 uchyla się.
25) w §76 ust. 3 uchyla się.
26) w przepisie § 81 ust. 2 słowo „pomocniczy” zastępuje się słowem „pomocniczych”.
27) w § 99 ust. 1 uchyla się.
28) w § 104 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523 ze zm.)”;
29) Załącznik nr 6 do Statutu Gminy Kuźnia Raciborska otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
30) Załącznik nr 7 do Statutu Gminy Kuźnia Raciborska otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i stosuje się ją do kadencji organów Gminy Kuźnia Raciborska następujących po kadencji, w czasie
której weszła w życie.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kuźni
Raciborskiej
mgr Sabina ChroboczekWierzchowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały ………………….
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia …………………………. 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska

Załącznik nr 6 do Statutu Gminy Kuźnia Raciborska

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
1. SOŁECTWO BUDZISKA
2. SOŁECTWO JANKOWICE
3. SOŁECTWO RUDA
4. SOŁECTWO RUDA KOZIELSKA
5. SOŁECTWO RUDY
6. SOŁECTWO SIEDLISKA
7. SOŁECTWO TURZE
8. OSIEDLE NR 1
9. OSIEDLE STARA KUŹNIA
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Załącznik Nr 2 do Uchwały ………………….
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia …………………………. 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska

Załącznik nr 7 do Statutu Gminy Kuźnia Raciborska

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

-

zakład budżetowy

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej

-

instytucja kultury

3. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

-

instytucja kultury

4. Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach

-

instytucja kultury

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

-

jednostka budżetowa

6. Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej

-

jednostka budżetowa

7. Szkoła Podstawowa w Rudach

-

jednostka budżetowa

8. Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

-

jednostka budżetowa

9. Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

-

jednostka budżetowa

10. Przedszkole w Rudach

-

jednostka budżetowa
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