UCHWAŁA NR XLVI/711/18
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 27 września 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Miasto jest uzdrowiskiem, które kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju.”;
2) w § 5 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Prezydent Miasta prowadzi wykazy miejskich jednostek organizacyjnych a także
spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek.”;
3) w § 10:
a) ust. 3 - 5 otrzymują brzmienie:
„3. Zbiór aktów prawnych organów Miasta jest prowadzony i udostępniany
w Urzędzie.
4. Dokumenty zawierające informację publiczną zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej, stosownie do zasad określonych w ustawie o dostępie do
informacji publicznej.
5. Obywatelom udostępnia się na ich pisemny wniosek dokumenty wynikające
z wykonywania zadań publicznych, umożliwia się ich przeglądanie i sporządzanie
z nich notatek i odpisów. Udostępnianie, przeglądanie, sporządzanie notatek i odpisów
z dokumentów następuje w obecności pracownika samorządowego.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
„6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej może wynikać tylko z ustaw
i nastąpić w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
7. Dokumenty o ograniczonej jawności udostępniane są po uprzednim
zabezpieczeniu tych ich fragmentów, których ujawnienie ograniczają ustawy.
8. Przed przystąpieniem do punktu obrad Rady lub Komisji, obejmującego sprawę
zawierającą informację objętą ustawowym ograniczeniem jawności, Przewodniczący
Rady lub odpowiednio Przewodniczący Komisji informuje o tym zebranych zarządzając
jednocześnie opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się sesja lub posiedzenie,
przez osoby niespełniające wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji
publicznej.”.
4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.”;
5) w § 25 skreśla się ust. 2 - 5;
6) w § 27 ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„W ramach głosu udzielonego ad vocem wystąpienie nie może przekroczyć
2 minut.”;
7) § 33 otrzymuje brzmienie:
„1. Z każdej sesji pracownik Biura Rady sporządza protokół będący skróconym
zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu
załącza się nośnik elektroniczny z zapisem dźwiękowym obrad, listę obecności
radnych oraz osób spoza Rady, teksty podjętych uchwał, złożone na piśmie
usprawiedliwienia nieobecnych radnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone
Przewodniczącemu.
2. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w Biurze Rady i publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i na stronie internetowej Miasta.”;
8) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Przewodniczącemu, Komisjom,
Prezydentowi, klubom, co najmniej pięciu radym oraz grupie mieszkańców Miasta
posiadającym czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego w ilości co najmniej
300 osób.”;
9) w § 44 ust. 2 - 4 otrzymują brzmienie:
„2. Głosowanie jawne odbywa się przy użyciu aparatury elektronicznej,
umożliwiającej sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony
w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie
imienne, które odbywa się przez wywołanie radnych z imienia i nazwiska w kolejności
alfabetycznej i odnotowaniu w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw”,
,,wstrzymuję się".
4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na stronie internetowej
miasta.”;
10) w § 51 pkt 4 skreśla się lit. g;
11) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu:
„§ 51a. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania
skarg na działania Prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz
wniosków i petycji składanych przez obywateli.
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie:
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1) skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych;
2) wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności;
3) petycji kierowanych do Rady.
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po otrzymaniu skargi prowadzi postępowanie
wyjaśniające w sprawie, w tym w szczególności:
1) zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na którą wniesiono skargę, do zarzutów
w niej wniesionych;
2) zasięga w miarę potrzeby dodatkowych wyjaśnień i opinii właściwych miejskich
jednostek organizacyjnych.
5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji zajmuje stanowisko w sprawie w drodze głosowania większością głosów
i przygotowuje projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi.
6. Postanowienia regulujące rozpatrywanie skarg stosuje się odpowiednio do
wniosków i petycji.”;
12) w § 85 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Kluby wskazują przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. W przypadku złożenia rezygnacji lub odwołania członka Komisji
Rewizyjnej lub Komisji Skarg, Wniosków i Petycji klub, którego przedstawicielem
w komisji był radny, wskazuje niezwłocznie w to miejsce innego radnego.”;
13) w § 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Realizując obowiązek wynikający z mandatu, radny ma prawo, jeżeli nie narusza
to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do
pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu
w działalność Urzędu Miasta, a także spółek z udziałem Gminy Miasta, miejskich
jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie
chronionej.”;
14) w § 109 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Prezydent co roku do 31 maja, przedstawia Radzie raport o stanie Miasta. Raport
obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady oraz budżetu obywatelskiego.”;
15) skreśla się Załącznik Nr 5 do Statutu "Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta
Kołobrzeg".
§ 2. Prezydent poda uchwałę do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
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§ 3. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której została uchwalona.

Przewodniczący Rady
Ryszard Szufel
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