
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/664/22 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i poz. 1834), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/497/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 537) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na wniosek Prezydenta Przewodniczący jest zobowiązany 

wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Prezydent, 

a projekt uchwały wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. Dokumenty te 

powinny być niezwłocznie doręczone radnym."; 

2) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się radnych najpóźniej 

na 10 dni przed terminem, przesyłając w formie elektronicznej z wykorzystaniem Internetu zawiadomienie 

zawierające informację o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, porządek obrad oraz projekty uchwał i inne 

materiały związane z porządkiem obrad. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są 

doręczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej. O sesji 

nadzwyczajnej zawiadamia się co najmniej 3 dni przed terminem sesji.”; 

3) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W sprawach objętych porządkiem obrad prowadzący obrady udziela 

głosu radnym, Prezydentowi, Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta lub osobom przez 

nich upoważnionym, według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust.5. Poza kolejnością może być 

udzielony głos ad vocem. W ramach głosu udzielonego ad vocem wystąpienie nie może przekroczyć 

1 minuty. Radny ma prawo do dwóch jednominutowych wypowiedzi ad vocem w jednym punkcie 

porządku obrad. Nie udziela się głosu ad vocem do wypowiedzi ad vocem.”; 

4) w § 27 skreśla się ust. 3; 

5) w § 27 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością Prezydentowi, 

Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta lub osobom przez nich upoważnionym do 

złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad."; 

6) w § 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Każdy klub radnych ma prawo zgłosić wniosek o jedną 

piętnastominutową przerwę w sesji (wniosek ten nie podlega przegłosowaniu)."; 

7) w § 30 ust. 2 skreśla się pkt 2; 

8) w § 38 ust. 2 skreśla się pkt 5; 

9) w § 38 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Projekty uchwał wycofane z porządku obrad przekazywane są do 

wnioskodawcy."; 
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10) w § 44 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Głosowanie tajne przeprowadza się gdy przepis szczególny tak 

stanowi, za pomocą systemu elektronicznego zapewniającego anonimowość oddawanych głosów. Jeżeli 

przeprowadzenie głosowania tajnego w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, 

głosowanie to odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania przy wykorzystaniu 

przygotowanej w tym celu urny. Radni kolejno w porządku alfabetycznym wrzucają swoje karty do urny. 

Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez Radę."; 

11) w § 44 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący obrady. Wyniki 

głosowania tajnego prowadzący obrady ogłasza na podstawie wyniku podanego przez system elektroniczny 

wspomniany w ust. 5 lub protokołu przedstawionego przez komisję dokonującą obliczenia głosów."; 

12) § 51 otrzymuje brzmienie:"§ 51. Rada powołuje następujące Komisje stałe: 

1) Komisję Budżetowo - Gospodarczą, działającą w zakresie spraw: 

a) budownictwa drogowego, infrastruktury technicznej Miasta, 

b) budżetu Miasta, 

c) cmentarzy komunalnych, 

d) działalności Komitetów Społecznych wspomaganych ze środków gminnych, 

e) ekonomicznego uzasadnienia: 

- tworzenia, likwidacji i reorganizacji zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażania ich w majątek, 

- tworzenia, przystępowania do spółek i spółdzielni oraz występowania z nich, 

- wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, 

f) funkcjonowania komunikacji miejskiej i łączności, 

g) funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 

h) gospodarki finansowej Miasta, 

i) gospodarki materiałowej Urzędu Miasta, 

j) gospodarowanie mieniem Miasta, 

k) ładu przestrzennego i gospodarki terenami, 

l) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz ich konsekwencji finansowych, 

m) ochrony zwierząt, 

n) opracowywania priorytetów budżetowych oraz wytycznych do projektu budżetu Miasta, 

o) organizacji ruchu drogowego, 

p) podatków, opłat i innych dochodów Miasta, 

r) rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych, budownictwa komunalnego, remontów i gospodarki 

mieszkaniowej, 

s) rozwoju gospodarczego Miasta i programów gospodarczych, 

t) sprawozdań budżetowych i finansowych oraz ich wykonania, 

u) targowisk i hal targowych, 

w) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania Miasta, 

x) zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, 

y) zatrudnienia i płac - w zakresie objętym budżetem, w tym struktury wynagrodzeń; 

2) Komisję Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, działającą w zakresie spraw: 

a) analizy warunków życia osób bezdomnych, 
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b) edukacji, w tym: przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, 

c) kultury, w tym: bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, 

d) likwidacji barier architektonicznych osób niepełnosprawnych, 

e) normalizacji życia osób niepełnosprawnych, 

f) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

g) ochrony zdrowia, zaplecza medycznego, funkcjonowania żłobków, 

h) opiniowanie wniosków dotyczących nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel 

Kołobrzegu” i „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”, 

i) polityki prorodzinnej, 

j) pomocy społecznej, w tym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i zakładów opiekuńczych, 

k) programów prozdrowotnych, 

l) programów zapobiegających dyskryminacji społecznej, 

m) promocji Miasta i współpracy zagranicznej, 

n) stanu sanitarno - higienicznego mieszkańców, 

o) utrzymania więzi z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i klubami, których zakresem 

zainteresowania są sprawy edukacji, kultury, 

p) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, 

r) współpracy z organizacjami działającymi w zakresie higieny, profilaktyki, zdrowia, spraw społecznych, 

s) zagrożeń i patologii społecznych, 

t) herbu miasta, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także 

wznoszenia pomników, 

u) strategii działań wobec osób starszych pod kątem zaspokajania potrzeb seniorów, respektowania ich 

praw i zapewnienia pełnego społecznego uczestnictwa; 

3) Komisję Morską, działającą w zakresie spraw: 

a) gospodarki morskiej i Portu, 

b) kultury morskiej, żeglarstwa, 

c) ładu przestrzennego i gospodarki terenami portowymi i nabrzeżami, 

d) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów portowych 

i nadbrzeżnych, 

e) ochrony wód morza Bałtyckiego, Kanału Drzewnego i rzeki Parsęty, 

f) ochrony przeciwpowodziowej, 

g) ochrony przeciwpożarowej, 

h) plaż i ochrony brzegu morskiego, 

i) programowania i opiniowania działań w sferze portowej i morskiej, 

j) ratownictwa morskiego, 

k) turystyki morskiej, w tym wędkarstwa; 

4) Komisję Sportu i Turystyki, działającą w zakresie spraw: 

a) kultury fizycznej, w tym: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

b) monitorowania i opiniowania zjawisk zachodzących w gospodarce turystycznej, 

c) programowania i opiniowania działań w sferze infrastruktury sportowej i turystycznej, 
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d) rekreacji dzieci i młodzieży, 

e) sportu, w tym sportów wodnych, 

f) turystyki, 

g) utrzymania więzi z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i klubami, których zakresem działania 

są sprawy sportu, 

h) współdziałania w sferze marketingu na rynku turystycznym, 

i) współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki w Mieście; 

5) Komisję Uzdrowiskową, działającą w zakresie spraw: 

a) ochrony i kształtowania środowiska, 

b) ochrony i zagospodarowania złóż naturalnych surowców leczniczych, 

c) ochrony zieleni i zadrzewień, 

d) opiniowania gminnych programów ochrony środowiska, 

e) opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących tereny 

wchodzące w skład stref ochronnych, 

f) opiniowania projektów programów zamierzeń inwestycyjnych Miasta dotyczących obszaru uzdrowiska, 

g) opiniowania projektu operatu uzdrowiskowego, 

h) opiniowania projektu statutu uzdrowiska, 

i) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli."; 

13) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera 

Rada spośród członków Komisji."; 

14) w § 57 ust. 1 wyrazy: "radny wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji" zastępuje się wyrazami: 

"zastępca Przewodniczącego Komisji"; 

15) w § 59 ust. 1 skreśla się wyrazy: "oraz osiedli"; 

16) w § 59 ust. 2 skreśla się wyrazy: "oraz osiedli"; 

17) w § 60 ust. 2 po wyrazach: "Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego" dodaje się wyraz: "Rady"; 

18) skreśla się Dział VI "Jednostki pomocnicze Miasta - Osiedla"; 

19) zmienia się załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Kołobrzeg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Prezydent poda uchwałę do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady 

 

 

Bogdan Błaszczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/664/22 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 26 stycznia 2022 r. 
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