
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/373/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 15 września 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Elbląg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 92 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Rady Miejskiej w Elblągu stanowiącym załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Elbląg, 

przyjętego Uchwałą Nr XXXI/906/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Statutu Miasta Elbląg wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 25 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„5.  Osoby niezaproszone, a uczestniczące w sesji, nie posiadają prawa do wystąpień oraz udziału 

w prowadzonej na sesji dyskusji, z wyłączeniem przypadków § 25a”; 

2) dodaje się § 25a, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 25a. 1.  Podczas obrad Rady głos może zabrać mieszkaniec miasta Elbląg, w ramach tzw. 

„wystąpienia mieszkańców”, spełniający warunki, o których mowa w ust. 3. 

2. Wystąpienia mieszkańców dotyczą projektów uchwał objętych porządkiem obrad sesji. 

3. Osoby – mieszkańcy miasta Elbląg, wnoszące o zabranie głosu na sesji Rady, winny złożyć 

pisemne zgłoszenie Przewodniczącemu, nie później niż 5 dni przed terminem sesji. Pisemne zgłoszenie 

winno zawierać: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres zamieszkania; 

3) tematykę wystąpienia ze wskazaniem punktu obrad sesji, którego wystąpienie dotyczy; 

4) w przypadku wystąpienia mieszkańca w imieniu grupy osób - wskazanie w czyim imieniu wystąpi 

mieszkaniec oraz imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób, w imieniu których mieszkaniec chce 

zabrać głos. 

4. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 minut. 

5. Osobom nie przysługuje prawo do polemiki. 

6. Wystąpienia mieszkańców nie obligują Rady i Prezydenta do podjęcia czynności urzędowych.”; 

3) § 55 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 55. 1.  Do zadań komisji stałych należy: 

1) opiniowanie i przygotowywanie projektów uchwał Rady; 
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2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 

3) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady; 

4) opiniowanie i analizowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Przewodniczącego lub inne 

Komisje; 

5) przyjmowanie i analizowanie skarg, petycji i wniosków przekazanych Komisji przez 

Przewodniczącego, Radę lub inne Komisje. 

2. Petycje skierowane do Rady Przewodniczący kieruje do właściwej Komisji, zgodnie 

z merytorycznym zakresem jej działania. 

3. Komisje stałe po dokonaniu analizy wymienionych w ust. 1 pkt 5 petycji, przygotowują projekt 

uchwały na najbliższą sesję Rady, który następnie opiniowany jest przez inne komisje w przewidzianym 

trybie. 

4. Komisje opiniują na potrzeby sesji Rady wyłącznie projekty uchwał przesłane przez 

Przewodniczącego wraz z porządkiem obrad. 

5. Prace wynikające z inicjatywy uchwałodawczej Komisji nie kolidują z zapisem ust. 4. 

6. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonać 

zmian w zatwierdzonym planie”; 

4) w § 56 skreśla się ustęp 5. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Marek Pruszak 
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