UCHWAŁA NR VIII/98/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 24 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 506), 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 2013 r. poz. 3244; z 2015 r. poz. 629 i poz. 2434; z 2016 r. poz. 2947; z 2018 r. poz. 4976)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach objętych porządkiem obrad prowadzący obrady udziela głosu
radnym, Prezydentowi, Przewodniczącym Zarządów Osiedli według kolejności
zgłoszeń. Poza kolejnością może być udzielony głos ad vocem. W ramach głosu
udzielonego ad vocem wystąpienie nie może przekroczyć 1 minuty.”;
2) w § 30 ust. 2 skreśla się pkt 4;
3) w § 38 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Projekty uchwał wycofane z porządku obrad przekazywane są do właściwej
komisji. W przypadku, gdy jest więcej niż jedna właściwa komisja o wyborze komisji
decyduje Przewodniczący Rady. Właściwa komisja decyduje o:
1) ponownym skierowaniu projektu uchwały pod obrady Rady;
2) wniesieniu poprawek do projektu uchwały;
3) wezwaniu wnioskodawcy do wprowadzenia zmian do projektu uchwały;
4) przekazaniu do wnioskodawcy.”;
4) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. Rada powołuje następujące Komisje stałe:
1) Komisję Budżetowo - Gospodarczą, działającą w zakresie spraw:
a) budżetu Miasta,
b) 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,
c) funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
d) gospodarki finansowej Miasta,
e) gospodarki materiałowej Urzędu Miasta,
f) gospodarowania mieniem Miasta,
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g) ładu przestrzennego i gospodarki terenami,
h) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz
ich konsekwencji finansowych,
i) opracowywania priorytetów budżetowych oraz wytycznych do projektu
budżetu Miasta,
j) podatków, opłat i innych dochodów Miasta,
k) rozwoju gospodarczego Miasta i programów gospodarczych,
l) sprawozdań budżetowych i finansowych oraz ich wykonania,
m) targowisk i hal targowych,
n) zatrudnienia i płac - w zakresie objętym budżetem, w tym struktury
wynagrodzeń;
2) Komisję Komunalną, działającą w zakresie spraw:
a) budownictwa drogowego, infrastruktury technicznej Miasta,
b) cmentarzy komunalnych,
c) działalności Komitetów Społecznych wspomaganych ze środków
gminnych,
d) funkcjonowania komunikacji miejskiej i łączności,
e) ochrony zwierząt,
f) organizacji ruchu drogowego,
g) rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych,
komunalnego, remontów i gospodarki mieszkaniowej,

budownictwa

h) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania Miasta,
i) zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz;
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
portowych i nadbrzeżnych,

przestrzennego

terenów

e) ochrony wód morza Bałtyckiego, Kanału Drzewnego i rzeki Parsęty,
f) ochrony przeciwpowodziowej,
g) plaż i ochrony brzegu morskiego,
h) programowania i opiniowania działań w sferze portowej i morskiej,
i) ratownictwa morskiego,
j) turystyki morskiej, w tym wędkarstwa;
4) Komisję Oświaty i Kultury, działającą w zakresie spraw:
a) edukacji, w tym: przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych,
b) kultury, w tym: bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
c) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
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d) utrzymania więzi z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami
i klubami, których zakresem zainteresowania są sprawy edukacji,
kultury;
5) Komisję Prawa, działająca w zakresie spraw:
a) funkcjonowania jednostek pomocniczych miasta,
b) gromadzenia opinii o obowiązujących uchwałach Rady i przekazywanie
Przewodniczącemu wniosków co do ich zmian,
c) interpretacji postanowień niniejszego Statutu,
d) opiniowania projektów uchwał pod względem ich skutków prawnych
i społecznych,
e) opiniowania wniosków dotyczących nadawania i pozbawiania tytułów
„Honorowy Obywatel Kołobrzegu” i „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu,
f) porządku publicznego
przeciwpożarowej,

i bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

g) przygotowania projektów zmian w statutach Miasta oraz Osiedli,
h) wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
6) Komisję Społeczną, działającą w zakresie spraw:
a) analizy warunków życia osób bezdomnych,
b) likwidacji barier architektonicznych osób niepełnosprawnych,
c) normalizacji życia osób niepełnosprawnych,
d) polityki prorodzinnej,
e) programów prozdrowotnych,
f) programów zapobiegających dyskryminacji społecznej,
g) promocji Miasta i współpracy zagranicznej,
h) ochrony zdrowia, zaplecza medycznego, funkcjonowania żłobków,
i) pomocy społecznej, w tym: jednostek
społecznej i zakładów opiekuńczych,

organizacyjnych

pomocy

j) stanu sanitarno - higienicznego mieszkańców,
k) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
l) współpracy z organizacjami działającymi w zakresie higieny, profilaktyki,
zdrowia, spraw społecznych,
m) zagrożeń i patologii społecznych;
7) 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,
d) rekreacji dzieci i młodzieży,
e) sportu, w tym sportów wodnych,
f) turystyki,
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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
w Mieście;

z podmiotami

zainteresowanymi

rozwojem

turystyki

8) 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.”;
5) w § 53 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Komisje wskazane w § 51 zatwierdzają roczne plany pracy w terminie do
31 stycznia każdego roku.”;
6) w § 56 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany
przez Przewodniczącego Komisji lub wyznaczonego przez niego radnego, który
prowadził posiedzenie Komisji. Protokół jest skróconym zapisem przebiegu
posiedzenia komisji i podejmowanych przez członków komisji rozstrzygnięć. Do
protokołu załącza się nośnik elektroniczny z zapisem dźwiękowym posiedzenia
zawierającym wypowiedzi uczestników, biorących udział w dyskusjach.”;
7) w § 80 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do
31 stycznia każdego roku.”;
8) skreśla się § 88;
9) w § 89 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Długość wystąpienia radnego podczas sesji w ramach interpelacji i zapytań
nie może przekroczyć 15 minut.”.
§ 2. Prezydent poda uchwałę do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Woźniak
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