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UCHWAŁA NR LII/……/18
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18b ust.3, art.23 ust.4, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art.
92 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 995), na wniosek i po
zaopiniowaniu przez Komisję Samorządową oraz po skonsultowaniu z organizacjami
pozarządowymi,

Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
W Uchwale Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu
Miasta Tychy (tekst jednolity: Dz. U. Woj. Śląsk. z 2018, poz. 754) wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 15 otrzymuje brzmienie:
„Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru”.
2. § 18 otrzymuje brzmienie:
„Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący
2) Wiceprzewodniczący
3) Komisja skarg, wniosków i petycji
4) Komisja Rewizyjna
5) Komisje stałe wymienione w Statucie
6) Komisje doraźne do wykonywania określonych zadań”.
3. § 23 otrzymuje brzmienie:
„Rada Miasta rozpatruje sprawy należące wyłącznie do jej właściwości”.
4. Po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
1. „Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w § 19
Statutu”.
5. § 27 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Miasta powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję skarg, wniosków i petycji oraz
pozostałe następujące komisje na okres kadencji Rady, a mianowicie:
 finansów publicznych,
 inicjatyw lokalnych i ładu przestrzennego,
 infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska,
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porządku publicznego i zdrowia,
oświaty i spraw społecznych,
kultury, sportu i turystyki,
samorządowa.”

6. Skreśla się w § 33 ust. 3.
7. Po Rozdziale 2, dodaje się Rozdział 2a „Komisja skarg, wniosków i petycji”
8. W Rozdziale 2a dodaje się § 39a w brzmieniu:
„1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje: skargi składane na działania Prezydenta
Miasta Tychy, miejskich jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje.
2. Działanie Komisji inicjuje wpłynięcie do Rady Miasta skargi, wniosku lub petycji.
3. Komisja przedstawia opinie w zakresie skarg, wniosków i petycji wnoszonych do Rady
Miasta. Stanowisko Komisji może być wyrażone również w formie projektu uchwały.
4. Komisja Rady rozpatrująca skargę bada zasadność skargi. W trakcie postępowania
wyjaśniającego Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta Tychy o zajęcie stanowiska
w sprawie oraz o przekazanie niezbędnych dokumentów.
5. Komisja rozpatrująca skargę przygotowuje projekt stanowiska Rady w sprawie skargi,
w formie projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowiącym załącznik do projektu
uchwały.
6. Do pracy Komisji stosuje się właściwe przepisy przewidziane dla postępowań
związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji.
7. Komisja przedstawia Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności”.
9. § 50 otrzymuje brzmienie:
„Prezydent jest organem wykonawczym Miasta”.
10. Skreśla się § 51.
11. Po § 53 dodaje się § 53a w brzmieniu:
„Prezydent co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Miasta”.
12. § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
Prezydenta z przyczyny innej niż nieudzielenie Prezydentowi absolutorium lub
nieudzielenie Prezydentowi wotum zaufania jedynie na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego składu Rady”.
13. Skreśla się § 56.
§2
W załączniku nr 3 do Statutu Miasta Tychy „Regulamin obrad Rady Miasta” wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 3 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze kraju”.
2. W § 7 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzenia rejterującego
obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
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3 Osoby, które chcą uczestniczyć w sesjach Rady wyrażają zgodę na publikację
swojego wizerunku.”
3. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia ewentualne
zmiany zgłoszone do porządku obrad.
Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) protokół z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym, w tym
z wykonania uchwał Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) interpelacje radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i informacje”.
4. Skreśla się w § 11 ust. 3.
5. § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odpowiedź na interpelację udzielana jest pisemnie przez Prezydenta Miasta lub
wskazaną przez Prezydenta osobę, w terminie 14 dni od daty jej wpływu do
Urzędu Miasta. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do
publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej”.
6. § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Sesje Rady Miasta są transmitowane na żywo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Tychy ”.
7. § 20 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada: Prezydent Miasta, komisje Rady,
kluby radnych, radni, grupa co najmniej 300 mieszkańców.”
8. W § 20 po ust 5 dodaje się ust.6 w brzmieniu:
„Na wniosek klubu radnych przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do
porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, zgłoszony przez klub
radnych, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji
Rady. W tym trybie, klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały
na każda kolejną sesję Rady.”
9. § 25 ust. 1 Otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad. W przypadku, gdy głosowanie
przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów nie jest możliwe głosowanie
przeprowadza się głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.”
§3
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z pierwszym dniem kadencji organów gminy następującej po kadencji w czasie której
uchwała niniejsza została podjęta.

.
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Uzasadnienie:
( Uchwała Nr LII/

/18)

Zmiana Statutu Miasta wynika z potrzeby dostosowania jego przepisów do aktualnych
przepisów prawa oraz procedur w Radzie Miasta, związanych z organizacją pracy Rady i jej
komisji.

Opracowała na wniosek Komisji
Samorządowej:

......................................................................
(data i podpis)

Numer nadany przez DUR:
DUR.0006. ………… .2018
Projekt uchwały kieruję na Komisję
Samorządową oraz Sesję RM.

Zgłaszam projekt uchwały i kieruję
do Przewodniczącego Rady
Przewodniczący
Komisji Samorządowej

mgr Wojciech Czarnota
......................................................................
(data, podpis)

...................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego
Rady Miasta)

Sprawdził pod względem prawnym:

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
......................................................................
Rozdzielnik:
1) Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

......................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

2) DUR
3) DUO.
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