
UCHWAŁA NR 769/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 w zw. z art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr 38/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Radomia, tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.06.2018 r. 
Nr 703/2018 (DZ. URZ. WOJ. MAZ z dnia 26 czerwca 2018r . poz. 6485), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych 
prawem. Kadencja Rady Miejskiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru."

2) w §21 ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

" Skarg, Wniosków i Petycji."

3) w §21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W skład Komisji Rady, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, może wchodzić maksymalnie 9 osób. W skład 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem 
radnych pełniących funkcje przewodniczących i wiceprzewodniczących."

4) w §43 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określono w "Regulaminie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji", stanowiącym załącznik nr 7 do Statutu."

5) w § 22 po ust. 2 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"Na wniosek klubu radnych Przewodniczący obowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji 
projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do biura Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed 
dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić 
nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady Miejskiej."

6) §42 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu otrzymuje brzmienie:

"W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na 
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, które umożliwia sporządzenie imiennego wykazu 
głosowań. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". W przypadku 
braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, 
przeprowadza się głosowanie imienne."

7) uchyla się §42a Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu.
8) w §44 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu uchyla się pkt 1 i 2.
9) §48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radnym, Prezydentowi Miasta, Komisjom Rady, klubom radnych, 
1000- osobowej grupie mieszkańców miasta Radomia."

10) W §48 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Procedurę wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców, o której mowa 
w ust. 1 reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Radomiu."

11) w § 55 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mogą być kierowane do Prezydenta Miasta.

2. Odpowiedź na interpelację bądź zapytanie jest wiążącym stanowiskiem Prezydenta". 

12) w §56 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"2. Interpelacje składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Miasta i samorządu."

13) w §56 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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"Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem 
i wynikające zeń pytania."

14) w § 57 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Odpowiedź na interpelację jest udzielana przez Prezydenta lub osobę przez niego wyznaczoną, w formie 
pisemnej, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania interpelacji, na ręce Przewodniczącego Rady."

15) po Załączniku nr 6 do Statutu Miasta Radomia dodaje się Załącznik nr 7 w brzmieniu:

"Załącznik nr 7 do Statutu Miasta Radomia

REGULAMIN KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

§ 1. 1.  Do zadań Komisji Skarg Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Miejskiej:

1 )skarg na działalność Prezydenta Miasta Radomia i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) wniosków;
3) petycji składanych przez obywateli.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady Miejskiej 
ustnie.

§ 2. W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.  W skład Komisji nie mogą 
wchodzić  Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący.  
§ 3. Jeżeli Rada Miejska nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, 
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Rady.
§ 4. 1.  Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może: 
1) występować do Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  o złożenie wyjaśnień w zakresie 
skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające w tym zbierać materiały informacje 
i wyjaśnienia;
3) przeprowadzić czynności kontrolne. §15 i §16 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu 
stanowiącego Załącznik nr 4 do Statutu Miasta Radomia, stosuje się odpowiednio.

2. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek  o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie 
skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

§ 5. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 
1/3 składu Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieobecności przewodniczącego 
Komisji lub niemożności sprawowania przez niego jego funkcji, czynności tych dokonuje wiceprzewodniczący 
Komisji.

4. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad. W przypadku zwołania 
posiedzenia na wniosek, przedmiot posiedzenia określa wnioskodawca.

5. Do zmiany porządku obrad posiedzenia zwołanego na wniosek wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

6. Rozstrzygnięcia Komisji tj. opinie i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów  w głosowaniu jawnym 
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

8. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu Komisji po uwzględnieniu ewentualnych uwag, chyba że 
zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym terminie.

9. Jeśli nie wniesiono do niego zastrzeżeń, protokół uważa się za przyjęty.

10. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji i protokolant."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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§ 4. Przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji organów Rady Miejskiej w Radomiu 
następujących po kadencji w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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