UCHWAŁA NR V/48/19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.1)) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/301/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1352, z późń. zm.2)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oprócz Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada powołuje następujące
stałe komisje:
1) Finansowo-Gospodarczą – do wykonywania zadań z zakresu budżetu, finansów, gospodarki
komunalnej, rolnictwa, komunikacji, działalności gospodarczej oraz działalności jednostek
pomocniczych;
2) Infrastruktury – do wykonywania zadań z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki terenami,
budownictwa, ochrony środowiska naturalnego, ekorozwoju miasta, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz opiniowania dokumentów
i aktów prawnych niezbędnych dla realizacji przewidzianych w przepisach prawa obowiązków
organów Gminy;
3) Edukacji, Kultury i Sportu – do wykonywania zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu, rekreacji
i turystyki;
4) Spraw Społecznych – do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
spraw socjalnych i pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania patologii oraz polityki
mieszkaniowej, w tym sprawowania kontroli społecznej w zakresie trybu rozpatrywania wniosków
o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.”;
2) w § 13 uchyla się ust. 2;
3) w § 23 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Zawiadomienia i materiały, o których mowa w ust. 3, wysyła się pocztą elektroniczną.”;
4) w § 30:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek radnego powinien zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jego
przedmiotem, oraz wynikającego z niego postulatu.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odpowiedź na wniosek radnego jest udzielana w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady
w terminie 21 dni od dnia doręczenia go Prezydentowi Miasta. Przewodniczący Rady przekazuje
odpowiedź wnioskodawcy.”;
5) w § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 680, z 2016 r. poz. 579 oraz
z 2018 r. poz. 3077.

2) Zmiany
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„3. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania jawnego za pomocą elektronicznego
systemu z powodu jego awarii lub innych przyczyn – głosowanie jawne odbywa się imiennie poprzez
podniesienie ręki oraz podanie przez radnego nazwiska i wskazanie głosu „za”, „przeciw” lub głosu
wstrzymującego się, a wyniki tego głosowania ustala Przewodniczący Rady lub radny przez niego
wskazany, poprzez przeliczenie liczby głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.”;
6) w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do trybu pracy, głosowań na posiedzeniach i protokołowania posiedzeń komisji Rady przepisy
§ 24, § 26, § 28, § 30 ust. 2-6, § 31-38, § 40 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9, § 46, § 48 ust. 1 i 2 oraz § 49 ust. 1 i 37 stosuje się odpowiednio.”;
7) w § 64 uchyla się ust. 2;
8) w dziale V tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 3
Tryb przeprowadzania czynności kontrolnych”;
9) w § 71 ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1a. Przyjęcie protokołu z kontroli następuje większością głosów członków zespołu kontrolnego.”;
10) w § 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przepis § 30 ust. 2 i 4-6 stosuje się
odpowiednio.”;
11) w § 76d ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Prezydent Miasta po otrzymaniu odpisu skargi, wniosku lub petycji opracowuje i przedkłada na
piśmie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, swoje stanowisko
względem skargi, wniosku lub petycji.
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bada skargę, wniosek lub petycję na posiedzeniu zwołanym po
otrzymaniu stanowiska Prezydenta Miasta wobec skargi, wniosku lub petycji.”;
12) użyty w różnych przypadkach wyraz „ustawa” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „ustawa o samorządzie gminnym”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Wiśniewski
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