UCHWAŁA NR XXI/276/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 21 czerwca 2016 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 2016 r. poz. 446) uchwala się, 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) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 34 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przebieg obrad, a w szczególności zgłoszone
odnotowywanie zgłoszonych pisemnych wystąpień.”;

oraz

uchwalone

wnioski,

2) w § 51 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Komisję Oświaty i Kultury, działającą w zakresie spraw:
a) edukacji, w tym: przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych,
b) kultury, w tym: bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania
kultury,
c) utrzymania więzi z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i klubami,
których zakresem zainteresowania są sprawy edukacji, kultury,
d) promocji Miasta i współpracy zagranicznej,
e) zabytków;”;
3) w § 51 pkt 4 lit.g) otrzymuje brzmienie:
„g) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, należących do właściwości Rady;”;
4) w § 51 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Komisję Spraw Społecznych i Sportu, działającą w zakresie spraw:
a) pomocy społecznej, w tym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
i zakładów opiekuńczych,
b) ochrony zdrowia, zaplecza medycznego, funkcjonowania żłobków,
c) współpracy z organizacjami działającymi w zakresie higieny, profilaktyki,
zdrowia, spraw społecznych,
d) kultury fizycznej, w tym: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
e) utrzymania więzi z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i klubami,
których zakresem zainteresowania są sprawy sportu.”.
§ 2. Prezydent poda uchwałę do publicznej wiadomości poprzez 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
Ryszard Szufel

Id: 6C5F95CE-512E-4F24-AD62-61030B00194F. Podpisany

Strona 2

