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UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/……./10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania i rozwiązania Komisji Doraźnej pod nazwą
„Komisja Statutowa”.
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust.1 i ust. 2 oraz § 27 ust.2 Statutu
Miasta Tychy przyjętego uchwałą Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia
2002 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 2, poz. 78
z dnia 14 stycznia 2003 r. (z późn. zm.),
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie z pracy Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa”
w okresie V kadencji Rady Miasta stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
W związku z zakończeniem prac przez Komisję Doraźną pod nazwą „Komisja Statutowa”
tracą moc:
Uchwała Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa”,
Uchwała Nr 0150/XXV/541/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia
25 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja
Statutowa”,
Uchwała Nr 0150/XXVII/588/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia
25 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja
Statutowa” z późn. zm.,
Uchwała Nr 0150/XL/895/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej,
Uchwała Nr 0150/XLV/1029/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwała Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia
25 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja
Statutowa” z późn. zm.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie:
Komisja ulega rozwiązaniu po przyjęciu sprawozdania z pracy komisji oraz wskutek zrealizowania
zakresu działania przekazanego jej uchwałą Rady Miasta Tychy w bieżącej kadencji.
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Załącznik do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/……../10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji Statutowej
za okres Kadencji 2006-2010.
W V Kadencji Rady Miasta odbyło się łącznie 17 posiedzeń Doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący Komisji: Damazy Ćwikowski- powołany uchwałą Nr 0150/XXIII/510/08 Rady
Miasta Tychy z dnia 25 września 2008r. Skład osobowy Komisji (V Kadencja): 5 radnych,
powołanych uchwałą Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008r (z
późn. zm). Na każdym posiedzeniu Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 30 października 2008r., a ostatnie 27 października
2010r. Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem jej działania dotyczyła: opracowania
zmian do Statutu Miasta Tychy.
Posiedzenie w dniu 30 października 2008r.
1. Przewodniczący omówił sprawy organizacyjne.
2. Komisja przyjęła wniosek jak niżej:
Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Kancelarie Prawne, obsługujące
Urząd Miasta Tychy, informacji o potrzebach zmian w Statucie Miasta Tychy.
Posiedzenie w dniu 26 listopada 2008r.
1. Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski z posiedzenia w dniu 30.10.2010r.
2. Komisja przyjęła plan pracy na I półrocze 2009 r.
Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2009r.
1. Komisja przyjęła wniosek o treści jak niżej:
Komisja zwraca się z prośbą do Radcy Prawnego Mirosława Nosalika
o wydanie opinii prawnej dotyczącej interpretacji przepisu § 11 ust. 1
Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy, stanowiącego załącznik do Statutu
Miasta Tychy.
Posiedzenie w dniu 25 lutego 2009r.
1. Radca Prawny Pan Mirosław Nosalik przedstawił interpretację zapisu § 11 ust 1.
Regulaminu obrad Rady Miasta, zgodnie z wnioskiem Komisji z posiedzenia w dniu
28 stycznia 2009r.
2. W związku z powyższym Komisja przyjęła wniosek o treści jak niżej:
Komisja wnioskuje o zmianę brzmienia § 11 ust. 1 Regulaminu obrad Rady
Miasta. Zastąpić słowa: „przedstawia porządek obrad” słowami: „przedstawia
ewentualne zmiany zgłoszone do porządku obrad”.
Posiedzenie w dniu 25 marca 2009r.
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału miasta na stałe
obwody głosowania.
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania.
3. Radca Prawny Mirosław Nosalik poinformował Komisję o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych (nowelizacja
weszła w życie dniem 1 stycznia 2009r.). Jednocześnie wyjaśnił, iż Rada Miasta ma 6
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miesięcy od daty wejścia w życie ustawy na uporządkowanie zapisów w Statucie
Miasta i dostosowanie go do obowiązującej ustawy, proponując, aby temat został
omówiony na posiedzeniu Komisji w miesiącu kwietniu, z udziałem Sekretarz Miasta.
Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2009r.
1. Sekretarz Miasta Pani Ewa Turlewicz przedstawiła zmiany do Statutu Miasta Tychy
i poinformowała, iż powstały one na kanwie zmiany ustawy o pracownikach
samorządowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie proponowane
zmiany.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi
na skargę Wojewody Śląskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 0150/XIV/289/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie inicjatyw lokalnych.
Posiedzenie w dniu 27 maja 2009r.
1. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Tychy
wypracowany na posiedzeniach Komisji w miesiącu marcu i kwietniu, a dotyczący
zmiany w § 23 ust. 3, 33 ust. 1, 50 ust. 4, 62 oraz Tytułu IV. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi
na skargę Wojewody Śląskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 0150/XXIX/637/09 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Tychy.
Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2009r.
Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2009r.
Posiedzenie w dniu 23 września 2009r ( I część IX posiedzenia).
Przewodniczący zgłosił wniosek o przerwanie posiedzenia, ze względu na nieobecność
Radcy Prawnego Urzędu Miasta Pana Mirosława Nosalika. Wyznaczono termin II części
posiedzenia na dzień 21 października 2009r.
Posiedzenie w dniu 21 października 2009r. (II część IX posiedzenia).
1. Komisja omawiała :
a) interpelacje radnych jako środek prawny wystąpienia w sprawach dotyczących gminy,
w związku z wykonywaniem mandatu radnego,
b) wadliwość stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnej w działalności radnych.
2. Komisja przyjęła wniosek o treści jak niżej:
Komisja wnioskuje o opinię prawną w spawie interpelacji jako środka
prawnego przysługującego radnemu w celu uzyskania informacji i wyjaśnień
od organu wykonawczego.
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wstąpienia Pana Grzegorza
Wencepla w miejsce Pani Adriany Malcharek – Skergeth.
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu
radnego Pana Grzegorza Wencepla.
Posiedzenie w dniu 25 listopada 2009r.
1. Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynął projekt uchwały w sprawie zmiany
Statutu Miasta Tychy, będący następstwem wniosku Stowarzyszenia „Tychy Naszą Małą
Ojczyzną”. Po dyskusji i wątpliwościach, zgłaszanych przez członków Komisji
wnioskodawczyni projektu Radna Barbra Konieczna zgłosiła wniosek o wycofanie z obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy i przełożenie dyskusji oraz

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-07 19:11:44

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=9499

głosowania w tym temacie na kolejne posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej tj. w dniu
2.12.2009r.
2. Komisja przyjęła wniosek o treści jak niżej:
Komisja zwraca się o opinię prawną dotycząca wniosku radnej Barbary
Koniecznej w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
Posiedzenie w dniu 2 grudnia 2009r.
1. Komisja przyjęła plan pracy na I półrocze 2010 roku.
2. Komisja nie przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta
Tychy, ze względu na nieobecność na posiedzeniu Komisji wnioskodawczyni Radnej
Barbary Koniecznej, kolejny termin został wyznaczony na dzień 24 lutego 2010 roku.
Posiedzenie w dniu 24 lutego 2010r.
1. Komisja przyjęła wniosek jak niżej:
Komisja wnioskuje o przedłożenie Przewodniczącemu rady Miasta Tychy
projektu uchwały dotyczącego procedury uchwalania budżetu miasta Tychy
uaktualnionego o przepisy znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
2. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały autorstwa radnej Barbary Koniecznej w
sprawie zmian Statutu Miasta Tychy.
Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2010r. (I część XIII posiedzenia)
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie;
zmian granic okręgów wyborczych,
dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście Tychy do
stanu faktycznego.
2. Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji Statutowej za 2009 rok.
Posiedzenie w dniu 29 kwietnia 2010r. (II część XIII posiedzenia)
Radny Jerzy Sienicki zgłosił wniosek w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miasta Tychy –
„Regulamin obrad” polegającą na dopisaniu § regulującego czas i ilość wystąpień radnych,
w jednym temacie, na sesji Rady Miasta.
Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2010r (I część XIV posiedzenia)
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (wraz z poprawką Komisji) w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Komisja przyjęła poprawkę do
przedmiotowego projektu o treści:
Zmienić tytuł uchwały na: w sprawie szczegółowości projektu budżetu oraz
materiałów informacyjnych i trybu prac nad projektem uchwały budżetowe oraz
dopisać § 5 o treści: „za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta”.
Posiedzenie w dniu 29 września 2010r. (II część XIV posiedzenia)
Komisja nie zgłosiła spraw bieżących i wolnych wniosków.
Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2010r. (pozaplanowe)
Przewodniczący Komisji zaproponował wycofanie zgłoszonych poprawek do projektu
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na posiedzeniu w dniu 23
czerwca 2010r. z uwagi na fakt, iż autopoprawki zgłoszone podczas sesji RM w dniu 24
czerwca br. do ww. projektu przez P. Skarbnik zawierają propozycję Doraźnej Komisji
Statutowej.
Posiedzenie w dniu 29 września 2010r. (I część XVI posiedzenia)
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, opracowany i wnioskowany przez
Komisję ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych i przeprowadzenia
konsultacji społecznych, w sprawie zmian Statutu Miasta Tychy.
2. Przewodniczący poddał pod glosowanie zmiany do Statutu omawiane na posiedzeniach
Komisji:
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Komisja wnioskuje o zmianę brzmienia § 11 ust. 1 Regulaminu obrad Rady Miasta.
Zastąpić słowa; „przedstawia porządek obrad” słowami: „przedstawia ewentualne
zmiany zgłoszone do porządku obrad”. Komisja wnioskuje o wprowadzenie
powyższego zapisu do Statutu Miasta.
Wniosek zgłoszony przez Radcę Prawnego mecenasa Mirosław Nosalika:
„Doprecyzować zapis interpelacji tak, aby interpelacja jako środek prawny była
wykorzystywana zgodnie z literą prawa”. Radca Prawny Pan Mirosław Nosalik
przypomniał, iż w powyższej sprawie wydał opinię prawną i zaproponował nie
wprowadzenie nowego zapisu do Statutu Miasta.
Wniosek zgłoszony przez Radnego Jerzego Sienickiego: „Dokonać zmiany
w Regulaminie obrad Rady Miasta polegającą na dopisaniu § regulującego czas
i ilość wystąpień radnych, w jednym temacie, na sesji Rady Miasta.
Posiedzenie w dniu 27 października 2010r. (II część XVI posiedzenia)
Komisja nie zgłosiła spraw bieżących i wolnych wniosków.
Sprawozdanie nie zawiera informacji na temat XVII posiedzenia Komisji w dniu
27 października 2010r.

Przewodniczący
Doraźnej Komisji Statutowej
mgr Damazy Ćwikowski
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